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1. WSTĘP
1.1.

Prezentacja problemu i uzasadnienie podjęcia tematu

Rozwój infrastruktury transportowej Polski jest ściśle powiązany z modernizacją lub
budową nowych dróg i linii kolejowych. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
(UE) w 2004 roku, przyjęty został plan dostosowania krajowej sieci drogowej oraz kolejowej
do standardów wspólnotowych [230, 231]. Strategia unifikacji infrastruktury objęła, zarówno
adaptację przepisów prawnych do norm unijnych, jak i przystosowanie techniczne obiektów
budowlanych wchodzących w skład najważniejszych ciągów komunikacyjnych - dróg
kołowych oraz linii kolejowych.
Szczególną rolę w kształtowaniu polityki transportowej UE odgrywa transport
kolejowy, który zgodnie z założeniami najważniejszych strategii unijnych, powinien stanowić
dopełnienie oraz odciążenie sieci drogowej [243, 244]. Polska posiada rozbudowaną
infrastrukturę kolejową składającą się na dzień 31.12.2019 z ok. 19 500 km linii kolejowych
oraz bocznic, zarządzanych głównie przez PKP PLK S.A. (PKP PLK) – narodowego zarządcę
infrastruktury kolejowej [261].
Na skutek zaniedbań powstałych na przełomie lat 80 i 90 XX wieku, znaczna część
infrastruktury nie nadawała się do eksploatacji zgodnie z założonymi parametrami ruchowymi,
a w szczególnych wypadkach, transport kolejowy na części z linii nie był w ogóle możliwy
[150]. Dalsza degradacja stanu technicznego infrastruktury kolejowej została zatrzymana
poprzez zaplanowanie oraz realizację kilkuset inwestycji budowlanych na polskiej sieci
kolejowej. Inwestycje te zostały podzielone na kilka faz, a ich wykonanie jest uzależnione od
dofinansowania udzielanego z narodowego „Funduszu Kolejowego” oraz środków
przyznawanych w ramach kolejnych perspektyw unijnych. Rozpoczęcie programu
dostosowania kolei w Polsce do standardów unijnych rozpoczęto jeszcze przed formalnym
wstąpieniem Polski do UE, poprzez tzw. „programy przedakcesyjne” [56], natomiast kolejne
fazy unifikacji sieci kolejowej wiązały się z programami uchwalanymi przez Rząd RP [242].
Obecnie realizowanym, a jednocześnie największym, jest „Krajowy Program Kolejowy do
2023 roku” (KPK) [241]. Szacowany budżet zakłada ok 75 mld zł., które zostaną przeznaczone
na wykonanie budowlanych inwestycji kolejowych w czterech kluczowych sektorach, efektem
czego będzie modernizacja ok 9 tyś. km linii kolejowych [241].
Wykonanie KPK wiąże się z odpowiednim zaplanowaniem budowlanego procesu
inwestycyjnego na polskiej sieci kolejowej. Wykonanie jego kluczowych etapów zasadniczo
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nie różni się od pozostałych branż budownictwa, a do najważniejszych faz zalicza się:
przygotowanie inwestycji do wykonania, realizację oraz użytkowanie [170]. Budowlane
inwestycje kolejowe, w odróżnieniu od pozostałych branż cechują się jednak znacznym
wydłużeniem

poszczególnych

faz

oraz

zwiększoną

liczbą

stron

uczestniczących

w budowlanym procesie inwestycyjnym. W związku z tym każde przedsięwzięcie w ramach
KPK musi zostać przewidziane z kilkuletnim wyprzedzeniem, a każda z faz inwestycyjnych
charakteryzuje się dodatkową, odmienną specyfiką procesów i zadań [138].
Kluczowym elementem procesu inwestycyjnego jest realizacja, która odznacza się
najbardziej

dynamicznymi

oraz

nieprzewidzianymi

procesami

technologicznymi,

logistycznymi oraz prawnymi. Wynika to m.in. z faktu, iż na placu budowy weryfikowane są
założenia projektowe, w tym możliwość wykonania koncepcji zaplanowanej przez inwestora
i projektanta. Niejednokrotnie rzeczywistość zastana przez wykonawcę robót zasadniczo różni
się od stanu przedstawionego w dokumentacji projektowej, Dodatkowo, podczas prac
pojawiają się nowe sytuacje, niedookreślone w wcześniejszych fazach inwestycyjnych, bądź
inwestor zmienia zatwierdzone rozwiązania projektowe na skutek różnych czynników
występujących w okresie trwania inwestycji [170].
Ogół sytuacji niespodziewanych (tych powstałych przed przystąpieniem do prac
budowlanych, jak również tych ujawnionych podczas robót) inicjuje szereg następstw na
różnych płaszczyznach fazy realizacji. Niezależnie jednak od ich charakteru, każdy
z czynników prowadzi do, nieujętego przez wykonawcę robót, dodatkowego nakładu pracy lub
kosztów oraz prawdopodobieństwa wydłużenia czasu trwania robót. Potocznie, przyjęło się
nazywać ten fakt zaistnieniem tzw. „robót dodatkowych”. Pojęcie „roboty dodatkowe” jest
używane jako analogia do pojawiającego się w Kodeksie Cywilnym określenia „prace
dodatkowe” [99].
Roboty dodatkowe w budownictwie są zjawiskiem częstym, mającym duży wpływ na
realizację prac budowlano-montażowych [44, 99]. W pracy [40] wykazano, ze 44% opóźnień
w robotach budowlanych wynika z konieczności realizacji robót dodatkowych. W innej
krajowej publikacji [99] zauważono, że zamówienia na roboty dodatkowe stanowią około 15%
udzielonych zamówień na roboty budowlane. Badania prowadzone za granicą również
wykazują, iż roboty dodatkowe są ważnym elementem realizowanych inwestycji oraz mogą
powodować zmianę kosztu oraz zmianę czasu trwania całego przedsięwzięcia budowlanego
[154, 198].
Prezentowane dotychczas w literaturze prace badawcze (rozdział 2) nie identyfikują
przyczyn zaistnienia, konsekwencji wystąpienia czy też sposobów mitygacji ryzyka robót
6

dodatkowych w szczególnych warunkach, jakimi są inwestycje kolejowe. Brakuje metody
dedykowanej zarządzaniu ryzykiem robót dodatkowych w tym obszarze. Zasadnym jest zatem,
aby w kontekście polskich uwarunkowań społeczno-gospodarczych, przyjętej polityki
transportowej kraju oraz innych okoliczności kluczowych dla realizacji inwestycji budowy
infrastruktury kolejowej podjąć próbę analizy zjawiska jakim są roboty dodatkowe. W tym celu
zostanie wykorzystana strategia zarządzania ryzykiem oparta na wytycznych wskazanych
w normie PN-ISO 31000:2018 Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne (ISO 31000) [233]
rozbudowana o badania własne autora pracy i proponowany model oceny ryzyka robót
dodatkowych wykorzystujący sieci bayesowskie (ang. Bayesian Belief Networks – BBN).

1.2.

Cele i teza pracy

Celem głównym rozprawy jest opracowanie metody zarządzania ryzykiem robót
dodatkowych

w

przedsięwzięciach

budowy

infrastruktury

kolejowej

zbieżnej

z wytycznymi zdefiniowanymi w normie ISO 31000, wykorzystującej sieci Bayesa
i uwzględniającej uwarunkowania krajowe.
Cele cząstkowe pracy:
1. Identyfikacja i analiza czynników ryzyka powstawania robót dodatkowych
w budowlanych przedsięwzięciach kolejowych.
2. Budowa bazy danych zawierającej skwantyfikowane skutki wystąpienia czynników
ryzyka robót dodatkowych w oparciu o badania własne.
3. Zaprojektowanie modelu sieci Bayesa do identyfikacji ryzyka.
4. Opracowanie scenariuszy mitygacji ryzyka robót dodatkowych w obszarze budowy
infrastruktury kolejowej.
Teza pracy:
Proponowana metoda zarządzania ryzykiem robót dodatkowych, dedykowana
przedsięwzięciom budowy infrastruktury kolejowej, umożliwia identyfikację i ocenę ryzyka,
a poprzez analizę scenariuszy zdarzeń kontrolę jego poziomu i podjęcie czynności w celu
mitygacji ryzyka.
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1.3.

Przedmiot badań

Odnosząc się do zdefiniowanych celów i tezy można przyjąć, iż przedmiot niniejszej
pracy będzie oparty na trzech wzajemnie łączących się zagadnieniach:
•

Budowie infrastruktury kolejowej i specyfice prowadzenia tego rodzaju
przedsięwzięć;

•

Robotach dodatkowych oraz ich wypływie na realizację inwestycji budowlanej –
zdefiniowaniu

zjawiska,

identyfikacji

czynników

będących

przyczyną

występowania robót dodatkowych oraz ich konsekwencji;
•

Zarządzaniu ryzykiem – opracowanie autorskiej metody zarządzania ryzykiem,
obejmującej m.in.: identyfikację, ocenę i ewaluację ryzyka;

Autor pracy przewiduje badania własne celem uzupełnienia stanu wiedzy w zakresie
przywołanych zagadnień a także pozyskaniu niezbędnych danych i informacji do opracowania
metody zarzadzania ryzykiem robót dodatkowych.
Warto podkreślić, że zagadnienie zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach
budowalnych, zgodnie z opracowaniem [105,107, 193] mieści się w obszarach badawczych
budownictwa w specjalności Inżynieria Przedsięwzięć Budowalnych.

1.4.

Zakres pracy

Praca składa się z 6 rozdziałów.
W rozdziale 1 przedstawiono problem badawczy dysertacji wraz z celami oraz tezą
pracy. Omówiony został przedmiot badań, a także zaprezentowano zakres pracy.
Rozdział 2 stanowi analizę stanu wiedzy w zakresie tematu pracy. Omówienie literatury
będzie prowadzone w 4 blokach tematycznych:
•

Charakterystyka przedsięwzięć budowy infrastruktury kolejowej w Polsce;

•

Roboty dodatkowe w budownictwie;

•

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie;

•

Zastosowanie sieci bayesowskich.

Badania własne w zakresie przyczyn i konsekwencji robót dodatkowych stanowią treść
rozdziału 3. Wraz z kolejnymi podpunktami rozdziału 3 zostanie omówiony dobór metod
badawczych, źródeł wiedzy, a także sposób oceny oraz weryfikacji pozyskanych danych.
W rozdziale 4 zostanie zaprezentowana przyjęta metodyka zarządzania ryzykiem
według Normy ISO 31000 [233]. Według której, przeprowadzony zostanie cykl tworzenia
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metody zarządzania ryzykiem. Trzonem metody zostanie model oceny ryzyka w postaci
autorskiej sieci bayesowskiej. Kolejne podpunkty rozdziału 4 będą opisywały sposób
tworzenia, uczenia oraz oceny działania sieci.
Rozdział 5 obejmuje weryfikację modelu i przedstawia praktyczne wykorzystanie
metody w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej.
Zakończenie oraz podsumowanie pracy stanowi rozdział 6. W zakończeniu zostały
podkreślone wkład własny autora, oryginalne elementy pracy, a także kierunki dalszych badań.
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2. ANALIZA STANU WIEDZY W ZAKRESIE TEMATU PRACY
2.1.

Charakterystyka

przedsięwzięć

budowy

infrastruktury

kolejowej w Polsce.
W skład infrastruktury kolejowej zalicza się szereg budowli, obiektów budowlanych,
obiektów liniowych oraz budynków, m.in. [250]:
•

drogi szynowe (wąskotorowe, normalnotorowe, szerokotorowe);

•

podtorze (przekopy, nasypy, nawierzchnia na obiektach inżynieryjnych, etc.);

•

budynki (nastawnie, dworce, budynki pomocnicze, etc.);

•

drogi dojazdowe i przejazdy kolejowe;

•

obiekty inżynieryjne;

•

perony i rampy;

•

urządzenia sterowania ruchem kolejowym;

•

urządzenia zasilające trakcję oraz dla pozostałych potrzeb;

•

pozostałe, inne.

Pod względem konstrukcyjnym każdy z wymienionych elementów posiada
indywidualną kategorię obiektu budowlanego określoną ustawą Prawo Budowlane, wiąże się
z odmienną technologią robót budowlanych oraz wymaga innych, niepowtarzalnych
uwarunkowań prawno-organizacyjnych [251]. Szczegółowe warunki techniczne przywołanych
obiektów kolejowych zostały określone w przepisach wykonawczych [235], natomiast ich
uszczegółowieniem są wewnętrze regulacje poszczególnych zarządców infrastruktury
kolejowej (instrukcje wewnętrzne, standardy techniczne wykonania i odbioru robót, procedury
realizacji robót, etc.) [252, 253]. Ogół terenu, na których posadowione są kolejowe obiekty
budowlane nazywa się obszarem kolejowym. Zasady jego funkcjonowania (zasady wstępu,
poruszania się, pracy, etc.) leżą w gestii zarządców kolejowych i charakteryzują się ich dużą
autonomią.
Realizacja kolejowych obiektów budowlanych mieści się w ramach procesu
inwestycyjnego. Według [170] budowlanym procesem inwestycyjnym nazywa się ciąg
skoordynowanych czynności o charakterze technicznym, prawnym, technologicznym,
organizacyjnym, finansowym, itp. prowadzących do realizacji i eksploatacji planowanej
inwestycji budowlanej w określonym czasie oraz przy ograniczonych zasobach finansowych.
Funkcjonują w literaturze również inne definicje, wedle których pod pojęciem procesu
inwestycyjnego rozumie się wszystkie działania prowadzące do realizacji inwestycji
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budowlanej [107, 109]. Czynności te związane są działaniami angażującymi osoby o wysokich
kwalifikacjach lub odpowiednim przygotowaniu zawodowym, obejmującym aspekty prawne,
techniczne, czy też organizacyjne. Wynika to z faktu, iż realizowane przez nie działania
odbywają się na styku wielu dziedzin, w obrębie których odbywa się realizacja obiektów
budowlanych.
Proces inwestycyjny można podzielić na etapy charakteryzujące się odmiennymi
uwarunkowaniami. W literaturze istnieje wiele sposobów opisu poszczególnych faz procesu
inwestycyjnego, spośród których można wymienić następujące podziały:
•

budowlany proces inwestycyjny; eksploatacyjny proces inwestycyjny [14];

•

przygotowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego; prace poprzedzające rozpoczęcie
robót budowlanych; budowa, utrzymanie i rozbiórka obiektu budowlanego [19];

•

ocena warunków lokalizacji inwestycji; przygotowanie dokumentacyjne inwestycji
budowlanej; wykonywanie robót budowlanych; eksploatacja obiektu budowlanego
[224];

•

ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; przygotowanie
inwestycji do realizacji; realizacja inwestycji budowlanej; utrzymanie obiektu
budowlanego [61];

•

formułowanie przedsięwzięcia; prace analityczno-studialne; prace analitycznostudialne (dalsza faza); realizacja robót budowlanych; eksploatacja obiektu
budowlanego [196].

Najbardziej odpowiednim, zdaniem autora, do opisu procesu inwestycyjnego budowy
infrastruktury kolejowej w Polsce jest ten zaproponowany przez M. Połońskiego [170], według
którego występują 3 zasadnicze fazy obejmujące:
•

Przygotowanie inwestycji do wykonania – okres zbierania informacji, planowania,
analiz w tym również ustalenie koncepcji, studiów wykonalności i projektowanie.
Etap ten kończy się wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i przekazaniu placu
budowy;

•

Realizację inwestycji – prace oraz działania mające na celu wybudowanie obiektu
i jego wyposażenie zgodnie z założonym projektem. Podczas tego etapu
przeprowadzane są także odbiory, rozruch i próbna eksploatacja. Koniec etapu
realizacji następuje w chwili dokonania odbioru końcowego oraz usunięciem
ewentualnych usterek;
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•

Użytkowanie – są to wszelkie działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem
wybudowanej inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem: konserwacja, naprawy,
remonty oraz przeglądy techniczne. Etap ten kończy się wraz z chwilą likwidacji
obiektu (inwestycji).

W przypadku przedsięwzięć kolejowych, fazę przygotowanie inwestycji do wykonania
można przyporządkować do wszelkich zadań zlecanych jako studia wykonalności, analizy
studialne czy sporządzanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy), której zwieńczenie wiąże się z pozyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
Faza realizacji inwestycji dotyczy ogółu robót budowlano-montażowych prowadzących do
wykonania założonej inwestycji budowlanej, natomiast użytkowanie związane jest z bieżącą
konserwacją wybudowanego obiektu oraz jego prawidłowego funkcjonowania – nie leżącego
w zakresie wykonawcy robót (projektu i robót). Faza ta kończy się wraz z chwilą likwidacji
obiektu.
Obecny kształt narodowej sieci linii kolejowych wynika w dużym stopniu
z

uwarunkowań

geopolitycznych,

społeczno-kulturalnych

oraz

militarnych,

które

nieprzerwanie od czasu wybudowania pierwszej linii kolejowej na obecnych ziemiach Polski
(1842r. Wrocław - Oława), aż do teraźniejszości, określają kierunki oraz dynamikę rozwoju
dróg szynowych [125]. Na przestrzeni ponad 170 lat można wyodrębnić kilka okresów
wzmożonych zmian linii kolejowych w Polsce. Do najważniejszych zalicza się [209]:
•

rozwój kolei na ziemiach 3 zaborów: Prus, Rosji oraz Austro-Węgier do roku 1918;

•

budowę linii kolejowych do roku 1939 (łączenie dawnych terenów pod zaborami
wraz z unifikacją systemów kolejowych);

•

odbudowę oraz reorganizację kolei na ziemiach Polskich po II wojnie światowej do
roku 1954 (brak odbudowy ponad 3 000 km linii kolejowych z stanu sprzed okresu
wojennego);

•

systematyczny regres rozwoju kolei na skutek zmniejszenia przewozów
towarowych oraz osobowych od połowy lat 60, XX w. do roku 1989 (wyłączanie
z

eksploatacji

linii

kolejowych

o

znaczeniu

lokalnym,

elektryfikacja

najważniejszych szlaków kolejowych, budowa kilku nowych połączeń kolejowych
o najważniejszym priorytecie gospodarczym);
•

dalsze wygaszanie kolejnych linii kolejowych na skutek zmian gospodarczych oraz
wypierania transportu kolejowego na skutek większej dostępności samochodów
osobowych i ciężarowych.
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Szacuje się, że układ współczesnej sieci kolejowej w Polsce został w 80%
ukształtowany już pod koniec lat 30-tych XX w., a pozostała część linii kolejowych,
wybudowanych po roku 1945, stanowi uzupełnienie o jedne z najważniejszych, obecnie
eksploatowanych, ciągów pasażerskich i towarowych, w tym kluczowe łącznice między
głównymi szlakami transportowymi (Centrala Magistrala Kolejowa, Linia Hutnicza
Szerokotorowa, itp.) [66, 78, 148].
Historia kolei na ziemiach Polskich jest powiązana nierozerwalnie z przedsiębiorstwem
Polskie Koleje Państwowe (PKP), które od roku 1926 aż po teraźniejszość zarządza
większością linii kolejowych. Przez dziesięciolecia zależności oraz układ zarządczy w PKP
ulegał wielokrotnym zmianom na skutek przeobrażeń politycznych 20-lecia międzywojennego,
II Wojny Światowej oraz czasów PRL. Do roku 1989 PKP posiadało praktycznie wyłączność
na zarząd ogółu linii kolejowych (szeroko, normalno oraz wąskotorowych) [209]. Wraz
z przemianami ustrojowymi w Polsce pojawiali zarządcy prywatni, którzy posiadali krótkie
odcinki linii kolejowych wraz z pojedynczymi bocznicami i stanowili konkurencję dla PKP.
Kolejne lata prowadziły do systematycznego wzrostu zarządców prywatnych oraz ich liczby na
rynku polskim [1, 17].
Większościowy udział PKP został przełamany wraz z restrukturyzacją spółki w roku
2000 oraz podziałem całego przedsiębiorstwa w 2001 roku na pomniejsze spółki-córki [249].
Na skutek zmian powstało wiele przedsiębiorstw posiadających odrębne osobowości prawne,
wywodzących się z poprzednich jednostek PKP. Jedną z największych spółek wydzielonych
ustawą, była PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) (której głównym zadaniem jest
zarządzanie narodową infrastrukturą kolejową. Obok PKP PLK do dnia dzisiejszego powstało
kilkunastu zarządców posiadających własną infrastrukturę kolejową. Udział poszczególnych
zarządców infrastruktury w Polsce przedstawia rysunek 2.1.
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CARGOTOR Sp. z o.o.
CTL Maczki-Bór S.A.
Dolnośląska Służba Dróg i
Kolei we Wrocławiu
EUROTERMINAL SŁAWKÓW
SP. Z O.O.
Infra SILESIA S.A.

2,02%
95,78%

0,17%
0,21%
4,22%
0,09%
0,01%
0,20%
0,20%
0,13%
0,19%
0,48%
0,21%

0,25%

Jastrzębska Spółka Kolejowa
sp z o.o.
Kopalnia Piasku Kotlarnia Linie Kolejowe Sp. z o.o.
PKP Linia Hutnicza
Szerokotorowa sp.z o.o.
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE
S.A.
PKP Szybka Kolej Miejska w
Trójmieście Sp. z o.o.

0,05%
PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.
Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.
UBB Polska Sp. z o. o.
Warszawska Kolej Dojazdowa
sp. z o.o.

Rys. 2.1. Zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce.
Źródło: [261].
PKP PLK podejmuje statutowe działania obejmujące prace inwestycyjne (budowę,
przebudowę, modernizacje, etc.), jak i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej. W celu
maksymalizacji osiąganych efektów zadania te zostały przydzielone odpowiednim jednostkom
w spółce. Realizacja inwestycji, przypadła Centrum Realizacji Inwestycji (5 regionów),
natomiast utrzymanie (użytkowanie) zostało przypisane Zakładom Linii Kolejowych
(23 zakłady), w skład których wchodzą terenowe Sekcje Eksploatacji [260].
Wraz z zmianami ustrojowymi w Polsce po roku 1989r. rozpoczęto działania
powstrzymujące dalszą degradację linii kolejowych [209]. Pierwsze próby oraz wprowadzane
regulacje prawne nie wiązały się jednak z poprawą jakości infrastruktury kolejowej, co
w efekcie prowadziło do kolejnych ograniczeń prędkości i zamykania linii kolejowych [231].
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Dopiero działania przedakcesyjne związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej
(UE) na początku XXI w. oraz restrukturyzacja spółki PKP S.A. zakończona w roku 2001r.
doprowadziły do powstania spójnej wizji modernizacji narodowej sieci kolejowej [231].
Przyjęto szereg kluczowych dokumentów o znaczeniu strategicznym, które w ujęciu
wieloletnim stanowiły podstawę do realizacji przyszłych inwestycji budowlanych [242].
Krajowa polityka transportowa zawierała najważniejsze kierunki rozwoju sieci kolejowej,
uwzględniające również założenia wpracowane przez kraje członkowskie Unii Europejskiej.
W ramach wspólnych działań Polski i UE miały zostać utworzone kluczowe korytarze
transportowe pozwalające na tranzyt osób i towarów na osi zachód-wschód oraz północpołudnie [243, 244]. Mapę linii kolejowych w Polsce przedstawiono na rysunku 2.2.

Rys. 2.2. Mapa linii kolejowych w Polsce.
Źródło: [260].
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Równocześnie planowano modernizację pozostałej infrastruktury: linii drugorzędnych,
lokalnych oraz bocznic, stanowiących dopełnienie głównego układu kolejowego.
Plan krajowych inwestycji budowlanych związanych z modernizacją, odbudową oraz
dobudową linii kolejowych został podzielony na kilka etapów, ściśle powiązanych
z poszczególnymi programami rządowymi. Najważniejsze programy rządowe tworzące obecną
strategię rozwoju sieci kolejowej w Polsce to:
•

„Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015” - zrealizowany [242];

•

„Krajowy Program Kolejowy do roku 2023” (dalej: „KPK”) – trwający [241];

•

„Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do
2028 roku” – rozpoczęty, w fazie projektowej [238];

Ponadto, planuje się znaczący rozwój krajowej sieci kolejowej na skutek budowy
Centralnego Portu Komunikacyjnego „SOLIDARNOŚĆ”. Spodziewane przedsięwzięcia
budowlane mają obejmować budowę ponad 1600 km nowych linii kolejowych, których
realizacja ma zostać ukończona do roku 2040 [245].
Obecnie (w chwili powstawania pracy) realizowanym, największym programem
inwestycji kolejowych jest „Krajowy Program Kolejowy do roku 2023” wprowadzony
Uchwałą Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015r w sprawie ustanowienia
Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku [239]. Pierwotna wersja KPK była
kilkukrotnie aktualizowana, a zmiany dotyczyły głównie dodatkowego finansowania
stanowiącego zabezpieczenie dla wykonania założonych przedsięwzięć oraz zmiany niektórych
realizacji w kontekście tworzonej koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obecnie,
program zakłada wykonanie prawie 300 zadań inwestycyjnych za kwotę ponad 75 mld zł.
Planowane przedsięwzięcia obejmują prace przygotowawcze czy przedprojektowe (studia
wykonalności, pozyskanie decyzji administracyjnych, etc.), prace projektowe bądź zamówienia
na roboty budowlane rozumiane jako wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych (modernizacje, rewitalizacje, odbudowy, budowy, remonty lub elektryfikacje).
Większość zadań jest zlecana w formule projektuj i buduj, która jest najmniej korzystna dla
wykonawcy robót budowlanych [106], gdzie stosowanie tego typu realizacji wiąże się
z zabezpieczeniem odpowiednich środków pieniężnych [241]. Mapa inwestycji objętych KPK
została przedstawiona na rysunku 2.3.
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Rys. 2.3. Mapa inwestycji objętych KPK.
Źródło: [260].
Jednym z gwarantów prawidłowego wykonania programów rządowych jest
współfinansowanie inwestycji z środków UE, które, w przypadku KPK stanowią ponad 50%
założonego budżetu [239]. Wykorzystanie środków Unijnych wiąże się z dostosowaniem
krajowych

procedur

zamówień

publicznych

do

międzynarodowych

standardów.

Najważniejszym z nich było stosowanie wzoru umowy na realizację robót budowalnych
dopuszczonych przez UE i Bank Światowy [236]. Obecnie nie jest to już wymogiem, jednak
główny inwestor – PKP PLK, stosując dotychczasową praktykę, ogłasza postępowania
przetargowe na wykonanie robót budowlanych lub zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w oparciu o standardy FIDIC. Inwestycje z listy krajowej KPK, nie mają
podobnego rygoru, a przedsięwzięcia budowlane są realizowane na podstawie przyjętego
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wzoru umowy o wykonanie robót budowlanych, lub zaprojektowanie i wykonanie robót
budowalnych.
Pozostałe środki finansowe pochodzą z różnych źródeł, będących w dyspozycji Rady
Ministrów. Przed rozpoczęciem KPK zabezpieczono w budżecie ponad 9 mld zł, dołożono
również wpływy z podatku akcyzowego oraz środki z Funduszu Kolejowego [247]. Pomimo
poczynionych założeń, na skutek bieżącej sytuacji na polskim rynku kolejowym zdecydowano
o zwiększeniu nakładów o środki z kontraktów terytorialnych, jak i dokapitalizowanie na lata
2019-2023 [241].
Dostępna baza publikacji krajowych w zakresie rozważań ekonomicznych
przedsięwzięć kolejowych jest uboga, a badania wiążą się z próbą oszacowania cyklu życia
kolejowych inwestycji infrastrukturalnych [126]. Proponowanym rozwiązaniem jest też próba
implementacji formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w realizacji inwestycji
kolejowych. Zarys mechanizmu został zaproponowany w kontekście poprzedniej perspektywy
unijnej oraz w oparciu o rozwiązania z innych krajów europejskich, które z powodzeniem
przeprowadziły budowę linii kolejowej dużych prędkości [192]. Wedle przeprowadzonej
w pracy [192] analizy, implementacja formuły PPP do polskiego systemu musi się wiązać
z dużym wsparciem ze strony państwa oraz innych, bardziej szczegółowych założeń. Wobec
czego w pracy [225] to rozwiązanie w polskich uwarunkowaniach ekonomicznych poddano
pod wątpliwość. Krajowe prace nie są spójne z opracowaniami zagranicznymi, wedle których
stosowanie PPP może być alternatywną formą zapewnienia środków finansowych dla
przedsięwzięć kolejowych [69], jak i innych obiektów infrastruktury transportowej [74].
Zadania inwestycyjne objęte KPK muszą być prowadzone wedle rygorów ustawy z dnia
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych [246]. Zapisy ustawy regulują wiele
aspektów przedsięwzięć ujętych w KPK, również sposób wyłaniania wykonawców robót. Jak
podaje Ustawa Prawo zamówień publicznych [246], jednym z podstawowych trybów
udzielania zamówienia jest przetarg nieograniczony. Jest on najczęściej stosowanym trybem
udzielenia zamówienia, w obszarze budownictwa, w którym w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy [259].
Podstawowym dokumentem przygotowanym w tym postępowaniu jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia (SIWZ). Dzięki określonym w dokumencie specyfikacjom
opracowanie stanowi instrukcję dla wykonawców w jaki sposób mają sporządzić prawidłową
ofertę, a zamawiającym umożliwia wybranie oferty najkorzystniejszej, zgodnie ze
zdefiniowanymi kryteriami. Zgodnie z nowelizacją ustawy w roku 2016 w przetargach
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publicznych na roboty budowlane wymagane jest stosowanie kryteriów pozacenowych na
poziomie min. 40%, co powinno gwarantować odpowiednią cenę przy należytej jakości.
Pomimo stosowania kryteriów pozacenowych ich wpływ na wybór wykonawcy jest
bardzo mały. W publikacji autora rozprawy [136] wykazano, że udział kryteriów
pozacenowych miał wpływ jedynie w 4 na 50 postępowań przetargowych dotyczących robót
kolejowych. Ponadto stwierdzono, że część najkorzystniejszych ofert przewyższa znacząco
kosztorys inwestorski, implikując wykluczenie oferty, a wraz z ogłaszaniem kolejnych
postępowań przetargowych startuje coraz mniejsza liczba oferentów, co wskazuje na nasycenie
budowlanego rynku kolejowego. Wybór wykonawcy i podpisanie umowy umożliwia realizację
zamówienia. Wykonawca prowadzi swoje działania tak, aby przy założonym budżecie oraz
określonym czasie doprowadzić do ukończenia zleconych prac. Koniec etapu budowy wiąże
się z przekazaniem obiektu do eksploatacji.
Proces projektowania oraz budowy jest zjawiskiem szeroko analizowanym
w literaturze. Do zagadnień ogólnych, można zaliczyć następujące zagadnienia:
•

Optymalizacja procesu projektowania [41, 96, 108, 200, 213];

•

Harmonogramowanie robót [26, 64, 81, 97, 104, 146];

•

Technologia prac budowlano-montażowych [94, 189, 226];

•

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w budownictwie [52, 92, 212];

•

Koszty przedsięwzięcia budowlanego [141, 163, 168, 176].

Spośród wielu prac dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich branż
budownictwa, powiązanych z etapem budowy, można przywołać pozycje uwzględniające
specyfikę budownictwa infrastrukturalnego z szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć
budowy infrastruktury kolejowej. Głównym przedmiotem badań są aspekty technologiczne,
opisujące zagrożenia podczas wykonania poszczególnych elementów infrastruktury kolejowej,
bądź analizy sposobu projektowania głównych układów torowych.
Jednym z częściej poruszanych tematów prac są problemy prawidłowego posadowienia
budowli kolejowych, w tym budowy nasypów oraz podtorza. W pracy [229] przedstawiono
problemy realizacyjne związane z prawidłowym projektowaniem fundamentów pod budowę
stacji oraz linii kolejowej. Zrealizowane badania doprowadziły do wyboru najodpowiedniejszej
technologii wzmocnienia gruntu palami. Odmienna propozycja wzmocnienia podtorza została
omówiona w [152], gdyż związana była dodatkowo z zabezpieczeniem czynnego osuwiska.
Dobór rozwiązania został poprzedzony szczegółowymi pomiarami oraz monitoringiem
propagacji dalszego rozwoju zmian. Na liniach kolejowych w Polsce bardzo często występują
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osuwiska. Propozycja opisu tego zjawiska wraz z sposobem jego detekcji, zabezpieczenia oraz
potencjalnych skutków została zaprezentowana w pracy [47]. Ogół zagrożeń możliwych do
występowania podczas przebudowy dolnych warstw torowiska (podtorza) przedstawia praca
[191]. Autorzy przeprowadzili przegląd dotychczasowych rozwiązań konstrukcyjnych, które
w konsekwencji prowadzą do powstawania zagrożeń podczas robót budowalnych każdego
elementu

podtorza.

Stworzono

listę

potencjalnych,

najczęściej

występujących

nieprawidłowości i zasugerowano aby w przyszłości tworzyć listy kontrolne pozwalające
usprawnić utrzymanie infrastruktury kolejowej.
Poza zagadnieniami obejmującymi posadowienie kolejowych obiektów budowlanych
przedstawiane są problemy związane z realizacją robót na czynnych liniach kolejowych. Praca
[27] podejmuje temat przebudowy obiektów mostowych przy utrzymaniu ruchu kolejowego.
Z kolei w opracowaniu [179] wskazany jest wpływ szkód górniczych oraz sposoby
prowadzenia inwestycji kolejowych na terenie występowania tych anomalii. Inni autorzy
przedstawiają kompleksowe podejście w kontekście potrzeb ruchowych oraz zamknięć
torowych w celu realizacji robót kolejowych [117].
Przywołane problemy badawcze można ująć bardziej ogólnie, odnosząc się do
problemów wykonawczych całej inwestycji. Praca [147] wskazuje istniejące ograniczenia
występujące przy modernizacji układów torowych stanowiących główny element robót
kolejowych. Warto zaznaczyć, iż w literaturze zagranicznej proces budowy infrastruktury
kolejowej wiąże się najczęściej z wykonaniem tzw. przedsięwzięć o dużej skali (ang. mega
projects), które odbiegają znacząco od polskich inwestycji kolejowych i wiążą się
wielomilionowymi nakładami, wielkim oddziaływaniem na otoczenie oraz odmienną strategią
zarządzania całością przedsięwzięcia [174].
Szerokie spektrum prowadzonych badań wskazuje, iż etap budowy (projektu i budowy)
implikuje szereg nieprzewidzianych zjawisk, a także może powodować różnego typu problemy
technologiczne. Niezwykle ważnym jest aby czerpać wiedzę z doświadczeń zrealizowanych
przedsięwzięć budowy infrastruktury kolejowej.
Ostatnią fazą procesu inwestycyjnego jest użytkowanie i powiązane z nim utrzymanie
linii kolejowych. W związku z uwarunkowaniami polskiego rynku kolejowego (brak
znaczących inwestycji budowlanych, przestarzały sposób zarządzania infrastrukturą,
niewystarczające nakłady finansowe, etc.) występuje szereg polskich publikacji dotyczących
mechanizmów prawidłowej diagnostyki, napraw pojedynczych elementów infrastruktury, bądź
odpowiedniej konserwacji [71]. Głównymi elementami konstrukcyjnymi narażonym na
zwiększone zużycie podczas eksploatacji linii kolejowych są szyny, rozjazdy oraz podkłady.
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Pomimo stosowania coraz nowszych materiałów, hierarchia zużycia materiałów od lat nie ulga
zmianie [80, 204]. Aktualne prace badawcze obejmują również propozycje stosowania
diagnostyki wizyjnej do wykrywania wszelkich wad i uszkodzeń toru [25]. Przytaczane są
nowoczesne rozwiązania techniczne urządzeń służących do pomiarów dróg kolejowych [195].
Celem nadrzędnym jest jednak aktualizacja dotychczasowych przepisów prawnych oraz
mechanizmów wewnętrznych zarządców infrastruktury prowadzących do optymalnego
eksploatowania powierzonych linii kolejowych. Jedną z kompleksowych propozycji
konserwacji zaproponowano w pracy [203].
Plany inwestycyjne wiążą się z niespotykaną dotąd skalą robót budowlanych na
polskich liniach kolejowych. Prawidłowa realizacja obiektów budowlanych przy założonych
terminach i kosztach wymaga szczególnego planowania oraz odpowiedniego nadzoru na
każdym etapie budowlanego procesu inwestycyjnego. Poprzednio realizowany program,
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015, ujawnił wiele poważnych
problemów wskazanych w [257], które w obecnie realizowanych przedsięwzięciach powinny
być uwzględnione. Krytycznie o występujących obecnie problemach wypowiadają się
kluczowi interesariusze rynku kolejowego wskazując zarówno zaniedbania w kontekście
uwarunkowań prawnych, jak i współpracy z głównym zamawiającym - PKP PLK [1, 17]. Poza
opiniami specjalistów z branży, inwestor musi liczyć się z bieżącą sytuacją ekonomiczną, która
wiąże się z wzrostem cen kluczowych materiałów i wynagrodzeń oraz brakiem zasobów
ludzkich do kolejnych realizacji [37]. Do krytycznych uwag wykonawców należy również
zaliczyć brak mechanizmów rewaloryzacji realizowanych kontraktów budowlanych, bądź
chęci zamawiającego do dialogu w tej kwestii [37].
Zaistniałe uwarunkowania mogą prowadzić do niedoszacowania kosztorysów
ofertowych w ogłaszanych postępowaniach przetargowych na realizację robót budowlanych,
bądź zrywania umów i zejścia z budów przez wykonawców na skutek braku dialogu z stroną
rządową [260]. Zagraża to płynności realizowanego programu inwestycji kolejowych, co
w konsekwencji może prowadzić do zaburzenia w rozliczaniu środków finansowych lub nie
ukończeniem całego zakresu prac przewidzianego w KPK.
Obecny stan budowlanego rynku kolejowego wymusił na PKP PLK bardziej
odpowiedzialne podejście do nowoogłaszanych postępowań przetargowych oraz doprowadził
do podjęcia działań w ramach rewaloryzacji trwających inwestycji. W pierwszej kolejności
została zwiększona kwota KPK z pierwotnego poziomu ok 66 mld zł do obecnej wartości
wynoszącej ponad 75 mld zł. W ujęciu bezwzględnym stanowi to ponad 115% wstępnie
założonego finansowania [241].
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Równolegle do działań związanych z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych
inwestor rozpoczął dialog z przedstawicielami branży kolejowej w ramach „Forum
Inwestycyjnego”. Podejmowane tematy związane są z wypracowaniem wspólnych rozwiązań
dla najbardziej problematycznych kwestii pojawiających się w trakcie budowy infrastruktury
kolejowej. Jednym z ostatnich działań „Forum Inwestycyjnego” jest opracowanie matrycy
ryzyk, która zawiera jasny podział odpowiedzialności i ma być wdrożona do stosowania
w nowoogłasznych przetargach. W treści dokumentu zawarto również podział ryzyk ze
względu na sposób realizacji inwestycji (projekt i budowa lub budowa), wskazano ryzyka na
ścieżce krytycznej, określono jednostkę ryzyka (czas, koszt) oraz przypisano ryzyko do strony
umowy (zamawiający lub wykonawca), szerzej zagadnienie to omówiono w dalszej części
pracy (rozdział 2.3).
Ocena i efektywność zrealizowanych lub trwających inwestycji kolejowych jest
przedmiotem trwających analiz. Praca [120] wykazuje brak lub bardzo małą zmianę
w kontekście czasów przejazdów na modernizowanych regionalnych liniach kolejowych.
Z kolei autorzy opracowania [127], wskazują, że rozwój regionalnych połączeń na skutek
przebudowy infrastruktury kolejowej może stymulować rozwój gospodarki. Warto zwrócić
uwagę, iż kluczowym parametrem opisującym efekty inwestycji kolejowej jest wzrost
prędkości maksymalnej poruszających się pociągów pasażerskich i towarowych. Według
przeglądu zakończonych prac budowlanych na polskiej sieci kolejowej ilość linii, na których
zmniejszana jest prędkość maksymalna stopniowo maleje wraz z kolejnymi latami, natomiast
ilość linii, na których prędkość maksymalna wzrasta odnotowuje podobny trend [149]. Dodatni
bilans tego zjawiska jest osiągany począwszy od roku 2011, co szacowane jest jako efekt
zakończonych w latach 2010-2011 dużych inwestycji z poprzedniego programu inwestycji
kolejowych.

2.2.

Roboty dodatkowe w budownictwie

Dokumentem definiującym pojęcie prac dodatkowych jest Kodeks Cywilny,
a szczegółowy zakres pojęcia opisuje art. 630 §1., zgodnie z którym [248]: „Jeżeli w toku
wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane
w

zestawieniu

prac

planowanych

będących

podstawą

obliczenia

wynagrodzenia

kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać
odpowiednio podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac
sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia wtedy, gdy
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mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac
dodatkowych”. Pojęcie „roboty dodatkowe” jest używane w budowlanym procesie
inwestycyjnym jako analogia do pojawiającego się w KC określenia „prace dodatkowe” [99].
Literatura zagraniczna traktuje zjawisko robót dodatkowych, posługując się słowem
z ang. „variation”, co tłumaczy się jako „zmiana” i jest ono powiązane z zamianą, pominięciem
lub rozszerzeniem umownego zakresu prac zleconych w ramach umowy o roboty budowlane
[111, 199]. Zasadniczo, dla potrzeb niniejszej pracy będzie wykorzystywane pojęcie „robót
dodatkowych” w jego pierwotnym znaczeniu, tj. obejmującym zarówno roboty dodatkowe,
zamienne, a także roboty tracone, na skutek, których mogą wystąpić zmiany w czasie trwania
inwestycji lub zmiany kosztu wykonania przedmiotu umowy.
Zjawisko robót dodatkowych związane jest bezpośrednio z aktami prawnymi wyższego
rzędu (ustawy, rozporządzenia), jak również z zapisami umów łączących inwestora
i wykonawcę. Istnieje kilkanaście wzorów umów o roboty budowlane funkcjonujących
w polskich uwarunkowaniach [140]. Analizując jednak dotychczasowe inwestycje związane
z budową infrastruktury kolejowej można przyjąć, iż stosowane są dwa różne sposoby
formułowania zapisów umownych. Przyjęte podejście zależy od finansowania danej inwestycji,
wobec czego, realizacje można podzielić na przedsięwzięcia finansowane z środków własnych
(budżet PKP PLK, Fundusz Kolejowy, gwarancje pieniężne z środków Rady Ministrów), bądź
przedsięwzięcia finansowane/współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej (np. „Projekt
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko”, „Łącząc Europę”, etc.). Dla ułatwienia będą one
nazywane „unijnymi” (dla inwestycji finansowanych/współfinansowanych z środków Unii
Europejskiej) oraz „pozostałymi” (finansowanymi z środków własnych)[139].
Podział dostępnych środków na realizację przedsięwzięć w ramach KPK jest
nierównomierny. Zasadniczą jego część (ok 70%) stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej
[239]. Jak zostało wspomniane w rozdziale 2.1 pracy, dla przedsięwzięć unijnych wymagane
jest zastosowanie warunków kontraktowych FIDIC. Dla pozostałych przedsięwzięć takiego
zobowiązania rak, jednak zamawiający starając się unifikować (bądź możliwie ujednolicać)
zapisy umowne wprowadza zapisy analogiczne, jak te występujące w wzorach kontraktów
FIDIC [239].
Warunki kontraktowe FIDIC są tworzone i udoskonalane przez dziesięciolecia przy
współudziale wielu praktyków oraz ekspertów branży budowlanej. Wraz z ewolucją zapisów
poszczególne aspekty realizacji inwestycji zostały odpowiednio zdefiniowane, a najważniejsze
procedury szczegółowo opisane. Treść warunków kontraktowych FIDIC zawiera również
dedykowany rozdział (tzw. „Klauzulę”) dla robót dodatkowych – tj. klauzulę 13 „Zmiany
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i korekty” [133]. Dla pozostałych przedsięwzięć, umowy o roboty budowlane, przewidują
podobne zapisy, nie ujmując ich jednak w stosowne „klauzule”. Schemat wprowadzania robót
dodatkowych dla przedsięwzięć budowy infrastruktury kolejowej w ramach KPK został
zaprezentowany na rysunku 2.4.

Rys. 2.4. Schemat wprowadzanie robót dodatkowych dla projektów KPK.
Źródło: [239].
Zgłaszanie robót dodatkowych jest procesem wieloetapowym zależnym od
realizowanego przedsięwzięcia (unijne, pozostałe). Procedura ta, dla działań unijnych jest
bardziej skomplikowana, a wynika to głównie z konieczności podjęcia większej liczby działań
i opracowania dokumentów zgodnie z obwiązującymi procedurami na kontraktach
realizowanych wg FIDIC. Można jednak scharakteryzować najważniejsze etapy zgłaszania
robót dodatkowych dla obu typów przedsięwzięć oraz wyróżnić czynności, które winne zostać
wykonane. W tabeli 2.1 przedstawiono ogólną charakterystykę etapów zgłaszania robót
dodatkowych, natomiast na kolejnych rysunkach zaprezentowano szczegółowe działania
podejmowane podczas zgłaszania robót dodatkowych w inwestycjach KPK (rysunek 2.5 przedsięwzięcia unijne, rysunek 2.6 - przedsięwzięcia pozostałe).
Tabela 2.1. Etapy postępowania w przypadku zaistnienia robót dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [139].
Nazwa etapu

Zaistnienie czynnika
inicjującego roboty
dodatkowe

Charakterystyka etapu
Wykrycie zjawiska, które w ramach swoich następstw może
powodować niezaplanowane prace, nie ujęte przy
sporządzaniu umownego zakresu robót. Zdarzenia
nieprzewidziane można zaklasyfikować do dwóch grup:
•
•

wykryte podczas prac projektowych;
ujawnione podczas realizacji robót budowlanych;
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Działania zapobiegawcze

Ograniczenie skutków niepożądanych, wynikających
z pojawienia się czynnika powodującego roboty dodatkowe
np.: zabezpieczenie zniszczonej instalacji podziemnej, która
nie mogła być zidentyfikowana na skutek błędnej
dokumentacji projektowej.

Weryfikacja zasadności
robót dodatkowych

Przegląd warunków umownych, przepisów prawa oraz
pozostałej dokumentacji kontraktowej mającej na celu
jednoznaczne określenie strony winnej powstania robót
dodatkowych (wykonawca lub inwestor) wraz z wskazaniem
czynnika ich wystąpienia.

Zaproponowanie rozwiązania projektowego lub dobór
technologii wykonywania robót budowlanych związanych
Określenie zakresu oraz typu z wystąpieniem prac nieobjętych umową. Wykonanie
robót dodatkowych
obmiaru dodatkowych robót, opracowanie ich kosztorysu
oraz stworzenie harmonogramu zawierającego wpływ na
czas trwania inwestycji.

Zlecenie robót dodatkowych

Polecenie dotychczasowemu wykonawcy wykonanie robót
dodatkowych (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem), bądź
przeprowadzenie oddzielnego postępowania w celu
wyłonienia nowego wykonawcy na dodatkowy zakres prac.

Wykrycie przez wykonawcę
czynnika powodującego
roboty dodatkowe. Podjęcie
działań zapobiegawczych.

Weryfikacja przez inżyniera
kontraktu przesłanych przez
wykonawcę propozycji

Doprecyzowanie zakresu
roboty dodatkowej przez
inżyniera kontraktu oraz
wydanie opinii dla
zamawiającego

Poinformowanie inżyniera
kontraktu o
nieprzewidzianych zjawiskach
wraz z prośbą o wskazanie
dalszego postępowania

Prośba o przesłanie przez
wykonawcę propozycji
rozwiązania technicznego
robót dodatkowych wraz z
aktualizacją harmonogramu i
kosztorysu

Wyrażenie zgody przez
zamawiajacego i realizację
roboty dodatkowej. Prośba o
wydanie stosownego
polecenia "Zmiany"

Zakwalifikowanie przez
inżyniera kontraktu, przy
współudziale zamawiającego,
zdarzenia jako potencjalna
robota dodatkowe w trybie
"Klauzuli 13"

Weryfikacja przez inżyniera
kontraktu warunków
kontraktowych w celu
określenia finansowania oraz
realizacji prac

Wydanie polecenia "Zmiany"
dla wykonawcy i realizacja
prac zgodnie z treścią
polecenia "Zmiany"

Rys. 2.5. Schemat wprowadzania robót dodatkowych dla przedsięwzięć unijnych.
Źródło: [139].
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Wykrycie przez wykonawcę
czynnika powodującego
roboty dodatkowe. Podjęcie
działań zapobiegawczych

Poinformowanie
zamawiającego o
nieprzewidzianych zjawiskach
wraz z prośbą o wskazanie
dalszego postępowania

Weryfikacja warunków
kontraktowych oraz
potwierdzenie zasadności
wykonania robót
dodatkowych

Prośba o przesłanie przez
wykonawcę propozycji
rozwiązania technicznego wraz
z aktualizacją harmonogramu i
kosztorysu

Weryfikacja przez inspektora
nadzoru/przedstawiciela
zamawiającego przesłanych
przez wykonawcę propozycji

Sporzadzenie protokołu
konieczności, zawarcie aneksu
do umowy oraz realizacja prac

Rys. 2.6. Schemat wprowadzania robót dodatkowych dla przedsięwzięć pozostałych.
Źródło: [139].
Uzupełnienie opisu zjawiska robót dodatkowych w budownictwie jest powiązane
z krajowymi przepisami regulującymi budowlany proces inwestycyjny oraz specyfiką
poszczególnych branż (budownictwo kubaturowe, infrastrukturalne, etc.). Krajowe przepisy
muszą zostać uzupełnione przez regionalne charakterystyki: ekonomiczne, społeczne, bądź
techniczne [43]. Większość z przeprowadzonych analiz skupia się na regionalnym ujęciu robót
dodatkowych, uwzględniającym krajowe (wewnętrzne) specyfikacje społeczno-ekonomiczne
lub regulacje prawne [65, 153]. Pomimo wielu różnic, można odnaleźć wspólne trendy
pozwalające na opis omawianego zjawiska. Do cech podobnych zaliczają się czynniki
powodujące roboty dodatkowe, typy robót dodatkowych czy też sposoby radzenia sobie
z konsekwencjami pojawiających się zmian [44].
Identyfikuje się wiele uwarunkowań, w których mogą zaistnieć roboty dodatkowe,
jednak każda z nich wiąże się z wystąpieniem pewnego zdarzenia, nie przewidzianego
w wcześniejszych fazach procesu inwestycyjnego. Najczęściej roboty dodatkowe pojawiają się
po rozpoczęciu prac budowlano-montażowych, kiedy to weryfikowane są założenia projektowe
z warunkami faktycznymi zastanymi przez wykonawcę na placu budowy [199]. Wynika to
również z faktu, iż część przedsięwzięć budowlanych w ramach jednego zadania realizowana
jest przez różne podmioty gospodarcze: projektowanie przez jednego wykonawcę, a roboty
budowlane przez innego, dodatkowo często z udziałem podwykonawców lub przez konsorcja
kilku przedsiębiorstw budowlanych [43, 99].
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Klasyfikacja przyczyn zaistnienia czynnika powodującego roboty dodatkowe jest
niepowtarzalna dla każdego przedsięwzięcia budowlanego, jednak można wyodrębnić pewne
grupy czynników wspólnych. Do powszechnie identyfikowanych można zaliczyć [44, 99, 137]:
•

Zmiany, wprowadzone przez inwestora;

•

Błędy dokumentacji (przetargowej, projektowej, etc.);

•

Przyczyny zewnętrzne (zmiana uwarunkowań ekonomicznych, wzmożone nastroje
społeczne);

•

Regulacje prawne i ich nowelizacja;

•

Dobór niepoprawnych rozwiązań technologicznych przez zamawiającego;

•

Ochrona dóbr natury oraz kultury (nadzór archeologiczny, nadzór konserwatora
zabytków, ustanowienie terenów Natura 2000);

•

Optymalizacja rozwiązań projektowych oraz sposobu prowadzenia inwestycji;

•

Klęski żywiołowe.

Prawidłowy podział czynników powodujących zmiany w trakcie inwestycji jest
kluczowy dla zrozumienia zjawiska. Pozwala na określenie zakresu oddziaływania
potencjalnych robót dodatkowych. Propozycja klasyfikacji została przedstawiona w tabeli 2.2.
Tabela 2.2. Klasyfikacja czynników powodujących roboty dodatkowe podczas realizacji.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [43, 246].
Kryterium klasyfikacji

Interesariusz

Wpływ na inwestycję

Faza występowania

Prawdopodobieństwo wystąpienia

Rodzaj kategorii
•

Inwestor

•

Wykonawca robót

•

Projektant

•

Użytkownik

•

Zmiana czasu trwania

•

Zmiana kosztów

•

Faza przygotowania inwestycji

•

Faza realizacji

•

Pewne

•

Prawdopodobne

•

Możliwe

•

Prawie nie możliwe
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Typ inwestycji budowlanej

•

Obiekt hydrotechniczny

•

Budownictwo kubaturowe

•

Budownictwo przemysłowe

•

Obiekty liniowe

•

Budowle transportowe

•

Obiekty nietypowe

Uwzględniając specyfikę robót dodatkowych w kolejowych inwestycjach budowlanych
można wyodrębnić kilkanaście przyczyn, które powodują zmiany podczas prowadzenia
realizacji. Propozycję czynników dotyczących przedsięwzięć budowlanych zaprezentowano
m.in. w pracy [43]. Odnosząc je do kontekstu prac na liniach kolejowych zaproponowano
następujące (tabela 2.3):
Tabela 2.3. Klasyfikacja czynników powodujących zmiany podczas realizacji.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [43, 246].
Nazwa czynnika
Opóźnienie dostaw

Sytuacje powodujące roboty dodatkowe - przykłady
• Brak wyspecyfikowanych materiałów na rynku

materiałów i wyrobów

• Nieterminowe

budowlanych na plac budowy

Dostawców

przez dostawców
Zła organizacja robót
Nie ujawnione - na
dostępnych mapach terenu
budowy – elementy
infrastruktury podziemnej
Niepełne rozpoznanie
geologiczno-inżynierskie
budowy

dostawy

materiałów

z

winy

• Zmiany kosztów materiałów w trakcie realizacji prac
• Nie poprawne przyjęcie technologii robót
• Nie efektywne realizowanie prac
• Niezidentyfikowana infrastruktura podziemna oraz
błędnie wytyczone kolizje
• Niezidentyfikowane

elementy

konstrukcji

lub

budowli (obiekty archeologiczne)
• Błędnie przyjęte warunki gruntowe oraz geologiczne
• Błędnie założone parametry mechaniczne gruntów

Zmiany rozwiązań
projektowych wprowadzane
przez zamawiającego w

• Zmiana zakresu robót wynikająca z bieżącej sytuacji
finansowej zamawiającego

trakcie realizacji inwestycji
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• Doprecyzowanie
nieprecyzyjnych

zakresu

robót

zapisów

w

na

skutek

dokumentacji

przetargowej
• Degradacja

infrastruktury

kolejowej

od

czasu

przeprowadzenia procedury przetargowej
Błędy merytoryczne i
niekompletność dokumentacji
projektowej
Nieudzielanie zamknięć

• Błędy w dokumentacji przetargowej
• Błędy w projektach budowlanych i wykonawczych
• Rozbieżności

założonych

rozwiązaniach

konstrukcyjnych i projektach technologicznych
• Decyzje zamawiającego niezgodne z obowiązującymi

torowych, pomimo
dopełnienia warunków

w

przepisami
• Opóźnienia

pociągów

rozkładowych

umownych

uniemożliwiających podjęcie zamknięć torowych

Problemy realizacyjne na

• Brak możliwości dostawy kluczowych materiałów za

sąsiadujących
przedsięwzięciach (na tzw.

pomocą maszyn kolejowych
• Opóźnienia prac na sąsiadujących odcinkach przez

"stykach kontraktów")

różnych wykonawców

Wystąpienie robót dodatkowych wiąże się z poniesieniem pewnych konsekwencji.
Oprócz mierzalnego wpływu na realizację przedsięwzięcia, związanego z zmianą kosztu, bądź
zmianą czasu na ukończenie może pojawić się odmienna modyfikacja, nie powodująca żadnych
wymiernych skutków. Przywołane zmiany mogą wiązać się z przyjęciem odmiennej
technologii prac budowlanych, uwzględnieniem bilansujących się zjawisk lub innych zdarzeń
występujących podczas robót [217].
Istnieją również konsekwencje, które w sposób bezpośredni nie będą oddziaływały na
realizację robót, lecz znacząco mogą wpływać na otoczenie całego przedsięwzięcia. W pracy
[158] przywołane są następujące efekty:
•

Zmiana założonych przepływów finansowych (tzw. cashflow) uczestników procesu
budowlanego;

•

Zmiana oddziaływania na otoczenie (lokalną społeczność, infrastrukturę,
środowisko naturalne);

•

Wpływ na jakość wykonywanych prac;
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•

Oddziaływanie na inne realizacje wykonawcy, związane z zmianą czasu trwania
obecnej budowy (braki kadrowe, brak odpowiedniego czasu na przygotowanie
procesu technologicznego, etc.);

•

Zyskanie nowego doświadczenia do wykorzystania w kolejnych przedsięwzięciach;

•

Uzyskanie reputacji w branży oraz szacunku inwestora na skutek wykonania całości
zadania pomimo wystąpienia zmian (zwiększenia zakresu);

•

Wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy podczas realizacji robót dodatkowych;

•

Zmiana łańcuchów dostaw;

•

Zmiana czasu trwania komunikacji zastępczej (na skutek dłużej zamykanych linii
kolejowych).

Pojawiające się roboty dodatkowe, najczęściej wiążą się z zwiększeniem kosztów całej
inwestycji [157]. Doświadczony inwestor powinien przewidzieć taką możliwość i zabezpieczyć
odpowiednie środki finansowe na ten cel. KPK zakłada, iż dodatkowe finansowanie, a więc
i potencjalne zmiany, będą finansowane z następujących środków [241]:
•

środki własne PKP PLK pochodzące z bieżącej działalności;

•

oszczędności z poprzednich programów inwestycyjnych;

•

dokapitalizowanie spółki z środków publicznych;

•

kredyty i lokaty (w tym finansowanie z UE).

2.3.

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

W literaturze funkcjonuje kilkanaście definicji ryzyka, wśród których, z uwagi na
charakter badanego zjawiska, warto wymienić następujące:
•

Możliwość wystąpienia niepożądanego rezultatu (straty) określanego na podstawie
przewidywania prawdopodobieństwa wystąpienia wywołującego go zdarzenia
w rozważanym okresie [63];

•

Sytuacja, w której ze znanym prawdopodobieństwem mogą wystąpić zdarzenia
losowe, powodujące powstanie określonych skutków [115];

•

Prawdopodobieństwa wystąpienia szkodliwego zdarzenia mającego miejsce
w przedsięwzięciu [12];

•

Zdarzenie lub okoliczność, która w razie wystąpienia może mieć korzystny lub
niekorzystny wpływ na cele przedsięwzięcia [167];

Dla potrzeb pracy przyjęto, iż najbardziej odpowiednia jest definicja przewidująca
zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty ryzyka. Wystąpienie robót dodatkowych
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(zamiennych) może wiązać się z zyskiem lub stratą. Takie założenie pozwala na przyjęcie
pełnego spektrum możliwych do wystąpienia scenariuszy, i takie też będzie w dalszej części
pracy stosowane.
Niezależnie od przyjętej definicji opisu zjawiska ryzyka należy ją łączyć z dwoma
parametrami, występującymi w każdej z nich, tj. prawdopodobieństwem wystąpienia pewnego
niebezpieczeństwa (zdarzenia) oraz jego skutkami (efektami). Prowadzi to do pewnej
konkluzji, wedle której ryzyko może być przedstawione jako kombinacja tych dwóch
elementów. Taka propozycja została przedstawiona w pracy [113], a dodatkowo jej autor,
zaproponował aby została ujęta funkcją matematyczną. Opis funkcji ryzyka (R) przedstawia
wzór (1).

R = f(P, C),

(1)

gdzie,
R – ryzyko,
P – definiowane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia pewnego zdarzenia,
C –konsekwencje zdarzenia na efekt końcowy realizowanego przedsięwzięcia.
Bardzo często, podczas opisu ryzyka stosuje się równorzędnie pojęcia niepewności lub
zagrożenia. Należy jednak podkreślić, iż nie są to terminy równoznaczne. Pomimo niewielkich
różnic, ich zakres stosowania jest odmienny. Kwestia ta jest często poruszana w opracowaniach
Dla potrzeb niniejszej pracy należy przytoczyć definicję tych zjawisk, gdyż będą
wykorzystywane w dalszych częściach rozważań [115, 210]:
•

Przez zjawisko niepewności należy rozumieć pojawienie się zdarzenia, o którym
niewiele wiadomo. W odróżnieniu do ryzyka, gdzie można przewidzieć potencjalne
efekty w formie zakresu możliwych wyników i jest ono przewidywalne na
podstawie statystycznego prawdopodobieństwa, niepewność służy opisowi decyzji,
tam gdzie istnieje więcej niż jeden możliwy wynik;

•

Zagrożenia mogą mieć różny charakter i dotyczyć: środowiska, zdrowia, trwałości
budynków, etc. Podczas działalności przedsiębiorstw (budowlanych) poprzez
niebezpieczeństwo można rozumieć każdy czynnik mogący mieć wpływ na
powodzenie realizacji (budowy). Zaistnienie sytuacji niebezpiecznej prowadzi do
niepomyślnego zdarzenia, wypadku, bądź katastrofy mający nagły charakter.

Od wielu lat w literaturze przedmiotu, prezentowane są wyniki badań dotyczących
ryzyka realizacji przedsięwzięć budowlanych [107]. Szczególnie obarczone ryzykiem są fazy
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przygotowania inwestycji (m.in. projektowania) oraz realizacji, w których podejmowane są
kluczowe decyzje o bardzo złożonym charakterze. W pracy [76] zaproponowano model
matematyczny wspomagający zarzadzanie ryzykiem całego przedsięwzięcia w czasie.
W analizie ryzyka wykorzystano modyfikację metody PERT, sprowadzając analizowane
zagadnienie do mieszanego problemu programowania liniowego. Model wskazuje, które
ryzyka powinny zostać zaakceptowane, ile z nich można wyeliminować ponosząc pewne
koszty, a także wybrać ryzyka niezbędne do wyeliminowania. Model został oparty na
przykładzie rzeczywistej inwestycji budowlanej.
Spośród najważniejszych zagadnień związanych z ryzykiem występującym podczas
procesu inwestycyjnego należy wymienić sposoby radzenia sobie z jego konsekwencjami,
tj. strategię zarządzania ryzykiem [219]. Wielu badaczy proponuje autorskie podejście,
uwzględniające różne teorie zarządzania oraz uwzględnia uwarunkowania charakterystyczne
dla prowadzonych przedsięwzięć. Wybrane, proponowane w literaturze podejścia do
zarządzania ryzykiem wraz z podziałem na etapy zostały przedstawione w tabeli 2.4.
Tabela 2.4. Etapy postępowania w przypadku zaistnienia robót dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [219].
Proponowane podejście

Etapy zarządzania ryzykiem
1. Określenie kontekstu
2. Ocena ryzyka

IPN-EN IEC 31010:2020-01
– Zarządzanie ryzykiem –
Techniki oceny ryzyka [232]

2.1 Identyfikacja ryzyka
2.2 Identyfikacja ryzyka
2.3 Ocena ryzyka
3. Zarządzanie ryzykiem
4. Monitorowanie i weryfikacja
5. Komunikacja i konsultacje
1. Identyfikacja

Dziadosz A. [57]

2. Kwantyfikacja
3. Reakcja na ryzyko
1. Klasyfikacja

Zhi [228]

2. Identyfikacja
3. Ocena ryzyka
4. Monitorowanie ryzyka
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1. Identyfikacja ryzyka
2. Analiza ryzyka
Połoński, Pruszyński [172]

3. Sformułowanie wariantów
4. Ocena ryzyka
5. Decyzja i działania w obszarze ryzyka
6. Kontrola, monitoring i ocena podjętych działań
1. Plan zarządzania ryzykiem
2. Identyfikacja

Skorupka, Kuchta, Górski
[190]

3. Przeprowadzenie jakościowej analizy ryzyka
4. Przeprowadzenie ilościowej analizy ryzyka
5. Zaplanowanie reakcji na ryzyko
6. Monitorowanie i kontrola

Budowlany proces inwestycyjny w większości przypadków opiera się o zaplanowane
działania związane z odpowiednia predykcją zdarzeń oraz produkcji, prowadzone to stworzenia
kompletnego harmonogramu realizacji prac. Podejście takie przyjmowane jest przez większość
inwestorów publicznych lub prywatnych w Polsce. Istnieją jednak jednostki zhierarchizowane,
które swoje działania opierają o planowanie operacyjne związane z wykonalnością działań.
Taki sposób realizacji działań inżynieryjno-budowlanych, a także potencjalne ryzyka
przedstawia praca [181]. Autorzy proponują model matematyczny planowania operacyjnego
przy założeniu bezwzględnego dotrzymania terminów dyrektywnych. Dla tych warunków
identyfikują, kwantyfikują oraz oceniają mogące się pojawić ryzyka. Następnie, dla
poszczególnych ryzyk opracowują odpowiednie działania zaradcze przy wykorzystywaniu
dostępnych zasobów. Efektem prac było stworzenie oryginalnego podejścia analizy ryzyka
przy założonej sytuacji decyzyjnej w strukturach zhierarchizowanych.
Sposoby zarządzania inwestycją budowlaną są różnorodne, jednak w swej istocie mają
prowadzić do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia w oparciu o dostępne środki finansowe
przy założonym czasie i jakości. Powodzenie całej inwestycji w głównej mierze opiera się na
poprawnej realizacji robót budowlanych. W pracy [42] autorzy przedstawiają zarządzanie
ryzykiem bezpieczeństwa prowadzenia prac budowlano-montażowych z szczególnym
uwzględnieniem prawidłowego stosowania rusztowań. W ramach badań własnych
przeprowadzono 450 obserwacji obejmujących: szkodliwe czynniki fizyczne, chemiczne,
poziom stresu, nawyki pracowników czy też setki rekonstrukcji rzeczywistych sytuacji. Na tej
podstawie stworzono, iż głównym czynnikiem powodującym wypadki jest stres pracownika.
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Wobec czego zaproponowano metodę SURAM, która może być wykorzystana przy
planowaniu prac budowlanych wysokiego ryzyka (przy użyciu rusztowań) minimalizując
negatywne skutki i zmniejszając prawdopodobieństwo zdarzeń niebezpiecznych (wypadków).
Podstawowym aktem prawnym, stosowanym na całym świecie, przedstawiającym
ryzyko oraz strategie jego zarządzania jest norma PN-ISO 31000:2018 Zarządzanie ryzykiem
- Wytyczne (ISO 31000) [233]. Według przedstawionej tam definicji pod pojęciem zarządzania
ryzykiem rozumie się skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania
organizacją w odniesieniu do ryzyka. Wytyczne normowe składają się z trzech podstawowych
modułów, które są od siebie współzależne. Trzon stanowią: Zasady, Struktura oraz Proces,
uniwersalne dla każdej organizacji.
Zasady określają 8 podstawowych elementów niezbędnych do wytworzenia i ochrony
wyprodukowanej wartości. Zarządzanie ryzykiem winno być [233]:
•

Zintegrowane – być częścią każdej aktywności organizacji;

•

Kompleksowe i ustrukturyzowane – stanowić spójne i porównywalne wartości;

•

Dopasowane – odpowiednie i proporcjonalne do wewnętrznego i zewnętrznego
kontekstu działalności organizacji;

•

Ustrukturyzowane – umożliwia odpowiednie i terminowe zaangażowanie
zainteresowanych stron, co daje lepszą rozeznanie i świadomość w zarządzaniu
ryzykiem;

•

Dynamiczne – daje odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania, zewnętrzne oraz
wewnętrzne środowiska, w którym działa organizacja;

•

Podparte najlepszymi dostępnymi informacjami – pozwalające na reagowanie,
zarówno w kontekście historycznych, jak i najnowszych ryzyk, niepewności
i zagrożeń w odpowiednim czasie, czytelności oraz możliwie dostępnych dla
zainteresowanych stron;

•

Uwzględniające czynniki ludzkie i kulturowe – brać pod uwagę zachowania ludzi
oraz mieć na względzie znaczący wpływ na dziedzictwo kulturalne;

•

Nieustannie usprawniane – prowadzić rozwój poprzez naukę i doświadczenia.

Struktura ma za zadanie wspierać działania dążące do prawidłowego zarządzania
ryzykiem. Dostosowanie strategii zarządzania ryzykiem do zaproponowanej struktury może
zwiększyć znacząco efektywność osiąganych rezultatów Komponenty struktury oraz sposób
ich wzajemnego oddziaływania powinny być dostosowane indywidualnie do potrzeb
organizacji, jednak jako pewną podstawę należy traktować następujące składniki [233]:
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•

Integrację;

•

Poprawę;

•

Ewaluację;

•

Projektowanie;

•

Realizację.

Dopełnieniem, a zarazem najważniejszym elementem wytycznych jest Proces
zarządzania ryzykiem, przedstawiony na rysunku 2.7. Do kluczowych faz procesu zalicza się:
ustalenie kontekstu, ocenę ryzyka i postępowanie z ryzykiem. Pozostałe działania
(komunikacja i konsultacje, monitoring i przegląd oraz rejestrowanie i raportowanie) stanowią
uzupełnienie procesu.

Rys. 2.7. Proces zarządzania ryzykiem – wg ISO 31000.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [233].
W procesie zarzadzania ryzykiem wskazuje się trzy kluczowe fazy: ustalenie kontekstu,
ocenę ryzyka i postępowanie z ryzykiem.
Faza 1. Ustalenie kontekstu
Pod pojęciem ustalenie kontekstu podejmowanej tematyki rozumie się określenie
celów przedsięwzięcia oraz jego znaczenia dla całości działalności, zakresu oraz pozostałych
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cech organizacji. Dla usystematyzowania tworzonego procesu zarządzania ryzykiem należy
zwrócić uwagę na pojmowanie otoczenia, w którym funkcjonuje organizacja (uwarunkowania
prawne, ekonomiczne, etc.), a także na charakterystykę własnej struktury i swojego potencjału.
Zarządzenie przedsięwzięciami budowlanymi z uwzględnieniem ryzyka może zależeć
od jego otoczenia. W dobie dynamicznych zmian, a także szeregu nowych, pojawiających się
uwarunkowań, zarzadzanie ryzykiem podczas realizacji inwestycji powinno być dostosowane
do tej dynamiki. Jedno z podejść zostało zaprezentowane w pracy [159]. Autor proponuje aby
techniki elastycznego zarzadzania procesami budowlanymi wprowadzać do złożonych
inwestycji, pomijając proste przedsięwzięcia budowlane. Sugeruje, iż elastyczność można
stosować z powodzeniem na różnych poziomach zarządzania w zależności od istniejących
okoliczności podczas trwania inwestycji. Sposób wprowadzenia procedur elastycznego
wdrażania podpiera stosownymi przykładami.
Nowe metody realizacji inwestycji budowlanych mogą powodować nowe, wcześniej
nie przewidywane źródła ryzyk i ich konsekwencje. W pracy [84] przeanalizowano metodykę
modelowania informacji o budynku (BIM), a także ryzyka mogące występować podczas tego
typu realizacji. Przedstawione badania zawierają obserwacje na temat stanowiska
interesariuszy budowlanego procesu inwestycyjnego. Przywoływane są ich przemyślenia
dotyczące wdrażania BIM do realizacji inwestycji budowlanych, ewentualnych zalet oraz
zagrożeń z nimi powiązanymi.
Faza 2. Ocena ryzyka
Etap identyfikacji ryzyka
Usystematyzowanie obszaru działania prowadzi do rozpoczęcia oceny ryzyka. Aby tego
dokonać, organizacja przeprowadza identyfikację ryzyka. Celem działań jest rozpoznanie
wszystkich możliwych ryzyk mogących pojawić się podczas trwania realizacji obiektu
budowlanego, czyli źródeł ryzyka, zdarzeń oraz potencjalnych następstw (efektów).
Identyfikacja powinna być prowadzona w stosunkowo szerokim aspekcie, przy uwzględnieniu
wielu technik, a zależy od sposoby przyjętego od zarządzającego przedsięwzięciem. Norma
ISO 31000 [233], która zawiera spis kilkunastu używanych metod ze wskazaniem ich słabych
oraz mocnych stron, wraz z opisem sugerowanego stosowania. Wśród dostępnych procedur
identyfikacji wymienić można [45, 91, 216]: audyt wewnętrzny w organizacji; gotowe listy
sprawdzeń; wywiady z ekspertami, analizę danych historycznych, metodę Bow-Tie (ang. BowTie Analysis) analizę SWOT (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), analizę
założeń i zagrożeń, metodę FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis).
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Zgodnie z normą [233], nie ma potrzeby stosowania wszystkich wymienionych metod, jednak
zaleca się aby w ramach identyfikacji ryzyk posługiwać się kilkoma, bądź ich kombinacją
Pozwoli to zwiększenie zasobu potencjalnych zagrożeń mogących się pojawić w trakcie
trwania realizacji przedsięwzięcia.
Badania związane z rozpoznaniem indywidualnych ryzyk dla danych przedsięwzięć
budowlanych stanowią dużą część publikowanych prac przykładowo Chapman [34]
zaproponował aby identyfikacja ryzyk była prowadzona w rozumieniu przedsięwzięcia jako
„podsystemu” ogólnej struktury, w czterech blokach: środowisko, przemysł, klient,
przedsięwzięcie. W pracy [186], zaproponowano podział ryzyk oparty na założonej koncepcji
procesu budowlanego. Podobne podejście zaproponowano w [205] dzieląc ryzyka
konstrukcyjne na pięć głównych grup: projekt wstępny, przetarg, projekt szczegółowy, roboty
budowlane, finansowanie przedsięwzięcia. Podobne podejście prezentuje [187], precyzując, iż
podział ryzyk jest oparty na założonej koncepcji procesu budowlanego. Inne stanowisko
prezentują prace [50], w których winno się dzielić ryzyka ze względu na różne płaszczyzny
oddziaływań i wzajemnych relacji [77].
Niezależnie od podziału, ryzyka należy sklasyfikować, dokonać ich hierarchizacji oraz
dopasować do omawianego przedsięwzięcia. Propozycja usystematyzowania ryzyk podczas
realizacji przedsięwzięć budowlanych została zaprezentowana na rysunku 2.8.
Ryzyko projektu

Specyficzne

Ogólne

Przepisy
budowlane

Warunki
rynkowe

Przepisy
środowiskowe

(właściwe tylko dla danego projektu)

Techniczne

Organizacyjne

Warunki
pogodowe

Pracownicy
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Rys. 2.8. Podział ryzyk występujących podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych.
Źródło: [210].
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Ocena ryzyka realizacji przedsięwzięć budowlanych związana jest z prawidłową
identyfikacją ich źródeł. Autorzy pracy [188] przedstawiają metody identyfikacji ryzyk dla prac
geodezyjnych podczas wykonywania inwestycji drogowych. Swoje rozważania kierunkują na
dwa źródła wiedzy o ryzyku: wiedzę ekspercką oraz burzę mózgów, a następnie opierają
o schemat ideowy tworzonej metody MOCRA. Pozyskane informacje zostają wykorzystane
w dalszych rozważaniach dotyczących kolejnych działań z ryzykiem: analizie oraz ewaluacji.
Typ wykonywanych budowli lub budynków definiuje możliwe do wystąpienia ryzyka.
W pracy [23] przedstawiono czynniki ryzyka na poszczególnych etapach cyklu życia budynku
pasywnego. Analiza całego cyklu doprowadziła do zaproponowania rekomendacji w zakresie
projektowanie budynków pasywnych wraz z niwelacją możliwych do wystąpienia zagrożeń.
Tradycyjne pojmowanie identyfikacji ryzyka prowadzi do określenia typu ryzyka,
a także jego podstawowych parametrów (np. prawdopodobieństwo wystąpienia lub wpływu na
końcowy efekt przedsięwzięcia budowlanego). Część zidentyfikowanych ryzyk może jednak
oddziaływać na siebie wzajemnie, prowadząc do nieprawidłowych wyników. Praca [103]
przedstawia sposób identyfikacji czynników wraz z wprowadzeniem dodatkowego parametru
– „podatności czynnika ryzyka” opisującego wzajemny wpływ poszczególnych czynników
ryzyka na długość czasy wykonywania robót budowalnych. Dla stworzonego parametru
zaproponowano

model

matematyczny,

którego

działanie

zobrazowano

przykładem

obliczeniowym.
Istotnym problemem pojawiającym się w trakcie identyfikacji ryzyk mogących
występować podczas realizacji inwestycji budowalnych jest problem wyboru prawidłowej
metody. Praca [101] przedstawia przegląd 6ciu metod identyfikacji ryzyka. Zaprezentowane
zostały: ankiety oraz opinie eksperckie, zebrania interesariuszy, analiza dokumentacji
wykonanych inwestycji, metoda Delphi, bezpośrednie wywiady z ekspertami oraz
bezpośrednia obserwacja. Każda z nich została przedyskutowana uwzględniając następujące
parametry: liczbę osób niezbędną do przeprowadzenia badań, czas trwania analizy oraz zbioru
danych, trudności organizacyjne oraz jakość otrzymanych wyników. Po zebraniu wyników
autor sugeruje przedstawienie wyników przy uwzględnieniu jakościowej oceny czynników
ryzyka. W tym celu proponuje cztery narzędzia: listę prawdopodobieństwa wystąpienia oraz
wpływu czynników ryzyka, macierz oceny ryzyka, przedstawienie złożoności przedsięwzięcia
budowlanego i ranking dokładności danych.
Odnosząc się do specyfiki przedsięwzięć budowy infrastruktury kolei należy wskazać
ryzyka, które są z nią powiązane. W pracy [13] przedstawiono sposób analizy zagrożeń
występujących podczas badania zjawiska nawierzchni szynowej. Ponadto, przedstawiono
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rozporządzenie wykonawcze UE 402/2013 [237], które jest kolejnym, przytaczanym
w niniejszej pracy, aktem prawnym regulującym kwestię ryzyka. Podczas realizacji inwestycji
kolejowych zlecanych przez PKP PLK ważnym elementem jest znajomość zależności
pomiędzy poszczególnymi interesariuszami. Całościowe podejście wobec ryzyk pojawiających
się podczas standardowej budowy kolei wraz z porównaniem ich do budowy kolei dużych
prędkości zostało przedstawione w pracy [197]. Autorzy przeanalizowali realizację obejmującą
57 km linię dużych prędkości w Korei Południowej wykonywanej w ramach tzw. „KTX
project”. Dla całego przedsięwzięcia zostały zidentyfikowane ryzyka przedsięwzięcia
budowlanego, które pogrupowano na 3 kategorie: społeczno-polityczne, konstrukcyjnoinżynieryjne oraz finansowe. Każda z tych grup została uszczegółowiona, a finalnie
zidentyfikowano 31 typów niepowtarzalnych ryzyk. Ryzyka te zostały opisane za pomocą
3 stopniowej skali (małe ryzyko, średnie ryzyko, duże ryzyko). Wartości ryzyk zostały nadane
odpowiednio dla budowy konwencjonalnej linii kolejowej oraz linii kolejowej dużych
prędkości.
Jak zostało już wcześniej wspomniane w pracy, środowisko skupione wokół Forum
Inwestycyjnego PKP PLK opracowało przy współudziale wykonawców, konsultantów
i przedstawicieli branży, matrycę ryzyk dla przedsięwzięć realizowanych w systemie Projektuj
i Buduj [258]. Stworzona matryca zawiera 63 zidentyfikowanych ryzyk w 6 grupach
tematycznych. Każde z ryzyk posiada krótki opis, przydzieloną jednostkę ryzyka (koszt lub
czas) oraz interesariusza, który ma dokonać alokacji ryzyk. Wyciąg z matrycy ryzyk
przedstawiono na rysunku 2.9.

Rys. 2.9. Matryca ryzyk „Projektuj i Buduj” – wyciąg.
Źródło: [258, 260].
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Zwieńczeniem etapu ustalania kontekstu jest zaproponowanie poziomów odniesienia do
szacowanego ryzyka. Poziomy mogą być ustalone jako przedziały liczbowe, których ilość
zależeć będzie od liczby zaproponowanych metod postępowania z ryzykiem [181]. Porównanie
wartości uzyskanego ryzyka do poziomów referencyjnych stanowić będzie o dalszym
postępowaniu z ryzykiem – jego ewentualnej mitygacji.
Etap analizy ryzyka
Po zakończeniu identyfikacji, przystępuje się do analizy ryzyka. Scharakteryzowanie
ryzyka uwzględnia rozważanie przyczyn i źródła ryzyka, ich pozytywnych i negatywnych
następstw oraz prawdopodobieństwa wystąpienia tych zjawisk. To z kolei, prowadzi do
wyznaczenia pewnych zależności przyczynowo-skutkowych określonych za pomocą
prawdopodobieństwa (wyrażonych w wartościach dyskretnych, bądź w postaci funkcji
prawdopodobieństwa).
Metodyka zarządzania ryzykiem według normy [233] obejmuje kwantyfikację ryzyka
rozpoczynając od ryzyk ogólnych, dotyczących uwarunkowań otoczenia badanego zagadnienia
(np. polityka państwa, przepisy prawa, warunki meteorologiczne), aż do określenia ryzyk
możliwie szczegółowych, związanych z unikalną charakterystyką problemu (np. ryzyko
posiadanego sprzętu budowlanego czy zasobów ludzkich). Często, ryzyka ogólne mogą być
analizowane dla wielu różnych zagadnień, a ryzyka szczegółowe dedykowane są dla
konkretnych problemów. Sposób zarządzania ryzykiem w ujęciu ogólnym zostało
zaproponowane w pracy [55]. Do analizy zarządzania ryzykiem przedsięwzięć budowlanych
zaproponowano aby poziom ryzyka wyznaczyć za pomocą iloczynu prawdopodobieństwa
wystąpienia zdarzenia i jego konsekwencji. Kolejno, uzyskany wynik został podzielony przez
sumę tych iloczynów dla wszystkich analizowanych obiektów budowlanych. Do wyznaczenia
prawdopodobieństwa i oceny konsekwencji autorzy pracy użyli metody Bellingera oraz metodę
analitycznego procesu hierarchicznego (zwaną metodą AHP). W celu określenia oceny
konsekwencji wyznaczono współczynnik ci będący ilorazem oceny łącznej oraz sumy
wszystkich ocen łącznych. Prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia konstrukcji obiektu
inżynieryjnego, wyznaczone metodą AHP, zostało zaczerpnięte z wcześniejszych prac [54].
Wyznaczenie oceny konsekwencji przedstawia wzór (2):

ci =

(2)

gdzie,
oi – ocena łączna,
Ow – suma wszystkich ocen łącznych,
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Innym podejściem podejmującym ogólny aspekt ryzyka przedstawiono w [22].
Prezentowane podeście obejmuje analizę przedsięwzięcia budowlanego w perspektywie
podmiotowej. Charakter poszczególnych interesariuszy, ich motywacje oraz cele mogą mieć
bezpośrednie przełożenie na pojmowanie decyzje związane z ryzykiem przedsięwzięcia.
Autorzy zaprezentowali, na podstawie wyników własnych badań, kilka możliwych przypadków
relacji interesariuszy. Dla zdefiniowanych przypadków przedstawiono ewentualne konflikty
podczas realizacji inwestycji, a także propozycje radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.
W podobnym nurcie (traktowanie ryzyka w kontekście badanych problemów inwestycji
budowlanych) traktuje praca [21]. Jej treść skupia się jednak na innym aspekcie otoczenia
inwestycji budowlanych, mianowicie na ryzyku związanym z zrównoważonym rozwojem
i ochroną zasobów naturalnych.
Badanie czasu trwania inwestycji budowlanej w kontekście analizy ryzyka realizacji
przedsięwzięcia budowlanego przedstawia również praca [75]. Autorzy podjęli próbę
zamodelowania czasu trwania inwestycji przy użyciu liczb rozmytych. Szczególny nacisk
został położony na analizę czasu w ramach ścieżki krytycznej dla kluczowych czynników
ryzyka. Do kalibracji liczb rozmytych wykorzystano opinie ekspertów, które następnie
zastosowano w analizie przypadku rzeczywistego.
Praca [86] przedstawia metodę zarządzania ryzykiem szczegółowym i odnosi się
wyłącznie do badania ryzyka bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac budowlanych.
Autorzy analizy scharakteryzowali konkretne scenariusze efektów na skutek braku należytego
przestrzegania BHP w trakcie robót budowlano-montażowych (wyrządzona szkoda, ubytek na
zdrowiu, liczba zdarzeń). W pierwszym kroku zidentyfikowano wszystkie możliwe scenariusze
ryzyk dla określonych prac. Następnie, dla każdego ze scenariuszy określono możliwe do
zmaterializowania ryzyka – „Cumulative Risk”, opisując je za pomocą częstotliwości
(ang. frequency), dotkliwości następstw (ang. severity) oraz czynnikiem narażenia
(ang. exsposure) wg wzoru (3).

CR = F * S * E

(3)

gdzie,
Cr – ryzyko skumulowane (ang „Cumulative Risk”);
F – częstotliwość;
S – dotkliwość następstw;
E – czynnik narażenia.
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Wyznaczone wartości ryzyk zagregowano dla każdej zdefiniowanej roboty budowlanomontażowej. Finalnie, w celu określenia ryzyka ze wzglądu na zasady BHP, zsumowano
wartości ryzyk dla wszystkich typów prac.
Praca [59] przedstawia wykorzystanie narzędzi statystycznych do analizy (oceny) ryzyk
w przedsięwzięciu budowalnym. Na podstawie przykładu praktycznego przeprowadzono
analizę wariancji (ANOVA), polegającą na wyodrębnieniu zmiennej losowej zmienności
wynikającej z działania jednego czynnika, bądź zmienności wynikającej z działania kilku
czynników jednocześnie. Analiza została przeprowadzona dla 4 rozważanych inwestycji
budowlanych. Do oceny efektów analizy wariancji wykorzystano test hipotezy z użyciem
statystyki F Fishera’a.
Etap ewaluacji ryzyka
Uzyskane wartości liczbowych poziomów ryzyka pozwalają na przeprowadzenie
ewaluacji ryzyka, czyli porównywania z poziomami ustalonymi w trakcie rozważania
kontekstu. Na podstawie tego porównania można analizować dalsze postępowanie oraz
przeprowadzić wybór scenariusza działania. W praktyce, ocena prowadzi do zakwalifikowania
otrzymanych wartości skwantyfikowanego ryzyka do jednego z określonych przedziałów
i zdecydowania, które z ryzyk wymagają reakcji [3]. Spośród dotychczasowych autorskich
sposobów oceny ryzyka warto przywołać metodę ICRAM [89], polegającą na trzystopniowej
ocenie przedsięwzięcia: w perspektywie makro, w kontekście branży budowlanej oraz na
poziomie realizowanego przedsięwzięcia. Krajową modyfikacją metody ICRAM jest procedura
MOCRA, prezentowana w pracy [185]. Zaproponowane podejście obejmuje dostosowanie
istniejącej metody oceny ryzyka do realizacji przedsięwzięć budowlanych. Procedura MOCRA
składa się z bloku identyfikacji i kwantyfikacji czynników ryzyka, bloku weryfikacji ryzyka
oraz bloku alokacji ryzyka. Modyfikacją przywołanych sposobów analizy ryzyka. jest metoda
MORA prezentowana w pracy [8]. Metoda ta została zaproponowana dla inwestycji
budowlanych z szczególnym uwzględnieniem ryzyka rewitalizacji obszarów miejskich.
Autorka opiera wyznaczenie ryzyka na 8 głównych grupach, proponując również metody
wpływu na jego zmniejszenie (posługując się wiedzą ekspercką oraz metodami reagowania na
ryzyko). Warto również przywołać dedykowaną metodę analizy ryzyka prac geodezyjnych
w przedsięwzięciach budowy dróg – MORAG [118]. Autorka metody proponuje podejście 6cio etapowe: identyfikacja czynników ryzyka, analiza ryzyka (metoda analityczna oraz logika
rozmyta), analiza wyników, alokacja czynników ryzyka, ewaluacja metody analizy ryzyka oraz
postępowanie ryzyka. Poszczególne etapy metody opierają się na materiałach z dotychczas
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zrealizowanych przedsięwzięć drogowych, dostępnych narzędziach i literaturze, bądź wiedzy
eksperckiej uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego.
Literatura przedmiotu zawiera pełne spektrum badań traktujących o ocenie ryzyka
podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych. Oprócz precyzyjnej analizy poszczególnych
działań prowadzonych w ramach oceny ryzyka (identyfikacja, analiza, ewaluacja) szeroko
omawiana jest cała faza. Autor zaprezentował poniżej przegląd wybranych pozycji.
Prawdopodobieństwo występowania czynników powodujących ryzyka, a także ich
konsekwencji może być wyrażone za pomocą zmiennych deterministycznych lub rozkładów
prawdopodobieństwa. Do prawidłowej oceny ryzyka mogą być również wykorzystywane inne
podejścia. W pracy [119] wykorzystano elementy logiki rozmytej do określenia charakteru
i wartości ryzyka prac geodezyjnych. Zaproponowany model zawierał schemat obliczeniowy
dopasowany do stworzonego wcześniej modelu analitycznego w celu umożliwienia
porównania obu stosowanych przez autorów podejść. Stworzony model wykorzystano do
oceny ryzyka 20 zidentyfikowanych wcześniej czynników ryzyka, a także do oszacowania
wartości ryzyka, wartości ryzyka kosztowego oraz wartości ryzyka kosztowego.
Logika rozmyta do oceny ryzyka przedsięwzięć budowalnych jest stosowana także
przez innych badaczy. Praca [165] przedstawia porównanie dwóch podejść: probabilistycznego
oraz logiki rozmytej w kontekście kosztów życia budynków. Autorzy przedstawiają narzędzia,
a także dotychczasowe podejścia wykorzystywane do analizy ryzyk ekonomicznych
pojawiających się podczas poszczególnych etapów życia budynków. Efekty prac różnych
badaczy zostały zebrane i porównane w celu określenia potencjalnych różnic, w tym
stwierdzenia poprawności własnego modelu matematycznego. Przeprowadzona analiza
pozwoliła sformułować tezę, iż stworzony model, oparty o logikę rozmytą, jest wykonany
poprawnie i pozwala na szacowanie kosztów życia budynków.
Istnieją również podejścia wykorzystujące algorytmy uczenia maszynowego do
programowania oraz automatyzacji oceny ryzyka. Omówieniem oszacowania ryzyka podczas
realizacji inwestycji budowlanej jest praca [6]. Autorzy przedstawiają możliwości
wykorzystania sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego analizując najczęstsze
przyczyny konfliktów między stronami kontraktu, definiując otoczenie inwestycji, a także
poprzez przedstawienie przykładu faktycznie wykonanego przedsięwzięcia. Podczas tworzenia
modelu wykorzystano drzewa decyzyjne, sztuczne sieci neuronowe, a także analizę asocjacji –
niezbędną do znalezienia reguł. Model został skalibrowany w oparciu o dane historyczne
zrealizowanych

inwestycji

budowalnych.

Dla stworzonego

modelu,

zasymulowano
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przedsięwzięcie budowlane i przeprowadzono analizę porównawczą. Otrzymano dokładność
stworzonych drzew decyzyjnych oraz sieci neuronowych na poziomie ponad 93%.
Zarządzanie ryzykiem wiąże się z mierzalnym opisem czynników powodujących
ryzyko, a także ich konsekwencji. W pracy [58] zaprezentowano 3 metody stosowane do
analizy ryzyka wybranych przedsięwzięć budowlanych. Autorzy opisali podejście
wykorzystujące macierz ryzyka, analizę wielokryterialną, a także metody statystyczne. Każda
z zaprezentowanych metod została omówiona pod względem użyteczności, zalet, wad oraz
sposobu interpretacji otrzymanych wyników. Autorzy sugerują, iż wybór odpowiedniej metody
powinien być uzależniony od indywidualnych cech przedsięwzięcia, a od prawidłowego
wyboru metody analizy ryzyka warunkują trudność jego dalszego traktowania.
Pełny proces oceny ryzyka (identyfikacja, kwantyfikacja oraz ewaluacja) został
zaprezentowany w pracy [83]. Rozważania autorów obejmowały analizę ryzyka związanego
z przebudową dwóch budynków znajdujących się w historycznym centrum miasta Gdańska.
Dla tego przedsięwzięcia dokonano szczegółowej identyfikacji ryzyk, w efekcie której
uzyskano 54 niepowtarzalne ryzyka. Ryzyka te zostały pogrupowane wedle założonych
kategorii w 10 grup. Poziomy ryzyka wyznaczono przy pomocy ekspertów biorących udział
w badaniach ankietowych. Te z kolei, zostały porównane i odniesione do poziomów
wyznaczonych przy pomocy metody PHA (ang. Preliminary Hazard Analysis). Osiągnięte
wyniki pozwoliły na założenie, iż wykonanie prac modernizacyjnych związanych
z rewitalizacją dwóch budynków mogą powodować znaczne konsekwencje, co pozwala je
zakwalifikować jako przedsięwzięcia ryzykowne.
Poszukując nowych metod poprawy inwestycji związanych z utrzymaniem
i eksploatacją istniejących obiektów inżynierskich w pracy [183] stworzono model zarządzania
ryzykiem Do jego budowy wykorzystano sieć bayesowską, wykorzystując informacje
pochodzące z wiedzy eksperckich oraz dostępnych danych z monitoringu obiektów.
Poszczególne

węzły

sieci

zamodelowano

tak,

aby

pozwalały

na

oszacowanie

prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, a także jego konsekwencji. W celu zilustrowania
stworzonego modelu posłużono się przykładem budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Gdańsku.
W pracy [222], autor zaproponował model szacowania kosztów cyklu życia budynku
poprzez odpowiednie zarządzanie ryzykiem pojawiającym się podczas całego cyklu życia
budynku. Model składał się z dwóch części: oceniającej wpływ zidentyfikowanych czynników
ryzyka na poszczególne elementy kosztu cyklu życia oraz oceniającego kosztu cyklu życia
z uwzględnieniem określonych czynników ryzyka z wcześniejszej części. Pierwsza część
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modelu została wyznaczona w oparciu o rozmyte wnioskowanie metodą Mam-dani, natomiast
do drugiej części wykorzystano teorię możliwości i zbiorów rozmytych. Działanie modelu
zaprezentowano na przedsięwzięciu obejmującym cykl życia budynku biurowego.
Inne podejście obejmujące ocenę ryzyka przedstawia praca [202]. Autorka, oprócz
standardowych metod wykorzystywanych do oceny ryzyka (metoda PHA oraz macierz ryzyka)
proponuje niestosowane dotychczas podejście obejmujące zaimplementowanie metod
wskaźnikowych. Uwzględnienie specyfiki obiektu oraz jego lokalizacji w obliczeniach
pozwala zaobserwować, iż trudne warunki realizacji mogą mieć znaczący wpływ na planowaną
inwestycję budowlaną.
Na skutek ocena ryzyka otrzymuje się hierarchizację pojawiających się niepożądanych
zdarzeń. Nie ma potrzeby, ani możliwości, podejmowania działań zapobiegawczych dla
wszystkich odkrytych ewentualności. Te wykonuje się jedynie dla ryzyk, będących poza
przedziałami założonej tolerancji.
Faza 3 - postępowanie z ryzykiem
Postępowanie z ryzykiem wiąże się z stosowanym w literaturze pojęciem mitygacji
[233]. Termin ten opisuje wszelkie działania zmierzające do załagodzenia problemu (zjawiska)
do akceptowalnych poziomów. W niniejszej pracy pojęcie mitygacji będzie używane zamiennie
do terminów określających metody łagodzenia ryzyka. Precyzując, terminem mitygacji
określane będą wszelkie metody łagodzenia ryzyka, związane są z dążeniem do zlikwidowania,
bądź zminimalizowania efektów negatywnych ryzyka, a maksymalizacji jego pozytywnych
konsekwencji [3].
Dobór odpowiedniej metody postępowania z ryzykiem zależy od sytuacji organizacji
oraz jej uwarunkowań podczas realizacji przedsięwzięcia. Inne, bowiem metody zostaną
wdrożone gdy ryzyka będzie analizował wykonawca robót, a odmienne inwestor. Każda z stron
budowlanego procesu inwestycyjnego ma swoje założenia, strategię działania oraz możliwości
ekonomiczne. Norma PN-EN IEC 31010:2020-01 Zarządzanie ryzykiem – Techniki oceny
ryzyka (ISO 31010) [232] proponuje następujące praktyki:
•

Unikanie ryzyka poprzez decyzję o nierozpoczynaniu lub niekontynuowaniu działań
powodujących ryzyko;

•

Podjęcie lub zwiększenie ryzyka w celu wykorzystania szansy;

•

Usunięcie źródeł ryzyka;

•

Zmianę prawdopodobieństwa;

•

Zmianę następstw;
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•

Dzielenie ryzyka z inną stroną lub stronami (łącznie z umowami i finansowaniem
ryzyka);

•

Zatrzymanie ryzyka na podstawie świadomej decyzji.

Literatura przedmiotu przedstawia różne mechanizmy doboru odpowiednich metod
mitygacji ryzyka. W pracy [20] skupiono się na analizie sposobu alokacji ryzyka
w przedsięwzięciach typu PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne). Zaproponowany został
algorytm bazujący na czynnikach ryzyka i macierzy ryzyk dostarczonej podczas procedury
przetargowej,

uwzględniający dotychczasowe

doświadczenia

publicznego

inwestora.

Pogłębiona i bardzo rozbudowana analiza technik mitygacji ryzyk w krajach rozwijających się
została przedstawiona w opracowaniu [219]. Autorzy przeprowadzili badania ankietowe
dotyczące mitygacji ryzyka. Czynniki ryzyka podzielono na 28 grup, a każdej z nich przypisano
kilka technik mitygacji. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, zaproponowano wzór ryzyka
(jego klasyfikacji) oraz jakościowe ramy ograniczania ryzyka.
Dla jak najlepszych efektów oraz czytelności procesu zarządzania ryzykiem powinno
się opracować systematyczne działanie w postaci planów postępowania z ryzykiem. Każdy
z uczestników procesu powinien mieć świadomość charakteru ryzyka, jego wielkości i znać
procedury związane z postępowaniem z ryzykiem. Praca [129] wskazuje, że proces zarządzania
ryzykiem powinien być stosowany w każdym większym przedsiębiorstwie, uwzględniając
specyfikę organizacji, w tym jej strategię zarządzania. W ramach proponowanych strategii
wykorzystuje się różne techniki oraz narzędzia, do których można zaliczyć m.in.: karty ryzyk,
ideogramy, etc.. Dobrym przykładem takiego rozwiązania są tzw. karty ryzyka zawodowego,
powszechnie stosowane w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w każdym
przedsiębiorstwie [128]. Ważnym jest aby w stworzonym dokumencie zawrzeć najważniejsze
informacje dotyczące opisu ryzyka [177].
Działania towarzyszące
Proces zarządzania ryzykiem związany jest z możliwie szerokim pojmowaniem ryzyka.
W tym celu norma ISO 31000 [233] proponuje, aby oprócz faz zarządzania ryzykiem,
wprowadzić działania towarzyszące. Do działań towarzyszących zalicza się: rejestrowanie
i raportowanie, monitoring i przegląd oraz komunikację i konsultację. Opis działań
towarzyszących został przedstawiony w tabeli 2.5.
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Tabela 2.5. Działania towarzyszące wg metodyki ISO 3100.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [233].
Nazwa działań towarzyszących

Opis czynności
Ciągłe działania prowadzone w celu zapewnienia,

Komunikacja i konsultacje

przekazywania lub uzyskania informacji, w tym
dotyczące komunikacji z interesariuszami związane
z procesem zarządzania ryzykiem
Dokumentowanie

procesu

zarządzania

ryzykiem

obejmującym wszystkiej jego etapy: m.in. identyfikację
czynników ryzyka, ocenę ryzyka czy też sposoby
Rejestrowanie i raportowanie

postępowania

z

ryzykiem.

Rejestrowanie

oraz

raportowanie powinno być prowadzone w sposób ciągły,
systematyczny oraz uporządkowany wedle przyjętych
przez organizację standardów.
Sprawdzanie, krytyczne obserwowanie, a także działania
Monitoring i przegląd

podejmowane

w

celu

określenia

oczekiwanej

skuteczności stworzonego procesu zarządzania ryzykiem
do osiągnięcia ustalonych celów.

Według zaleceń autorów normy ISO 31000 [233] proces zarządzania ryzykiem jest
iteracyjny, tj. wiąże się z jego nieustającym powtarzaniem się. Wobec braku możliwości
poznania i oszacowania wszystkich, mogących zaistnieć ryzyk, wynikających z charakteru
przedsięwzięć budowlanych, ich cykl należy wielokrotnie powtarzać w celu wypracowania
możliwie najlepszego mechanizmu obejmującego maksymalnie dużą ilość scenariuszy
potencjalnych ryzyk.
Przytoczony mechanizm zarzadzania ryzykiem jest uniwersalny dla każdej organizacji,
jednak w normie ISO 31000 [233] podkreśla się, że dynamizm oraz specyfika różnych branż
gospodarki mogą wymagać odrębnych, bardziej dopasowanych koncepcji zarządzania
ryzykiem. Zasadne jest zatem dostosowanie wskazanego procesu zarzadzania ryzykiem do
przedsięwzięć budowy infrastruktury kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru
pojawiających się robót dodatkowych. Uwzględnienie procedury normy ISO 31000 [233]
w badanym problemie wymaga indywidualnego podejścia do poszczególnych jej etapów
i zaproponowania kompleksowej metody zarządzania ryzykiem robót dodatkowych
w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej.
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2.3.1. Ryzyko w realizacji inwestycji kolejowych
Szczególnym typem inwestycji budowlanych są przedsięwzięcia budowy infrastruktury
kolejowej. Analizując literaturę krajową warto zwrócić uwagę na pracę [102], w której
dokonano przeglądu dostępnych metodologii zarządzania przedsięwzięciami. Efekt prac
przedstawiono w formie tabeli zawierającej: wykorzystywane narzędzia i techniki; wyniki;
zalety i wady dla każdej z metodologii.
Działania związane z zarządzaniem ryzykiem rozpoczynają się wraz z ustaleniem
kontekstu oraz identyfikacją ryzyk badanego procesu. W pracy [121] zaprezentowano sposób
identyfikacji czynników ryzyka wynikających z pływu interesariuszy na realizację inwestycji
kolejowych w Polsce. Dla potrzeb badań własnych zdefiniowano 4 grupy interesariuszy,
a następnie przeprowadzono badania ankietowe dla dziesięciu

założonych kroków

badawczych. W efekcie badań autorzy stworzyli macierz wpływu poszczególnych grup
interesariuszy na badany kontrakt, a także dokonali oceny postawy i wpływu interesariuszy na
realizowane przedsięwzięcie.
Podobne działania, zmierzające do określenia grupy ryzyk podczas realizacji inwestycji
kolejowej przedstawia praca [171]. W szczególności dotyczy ona negatywnych zjawisk
mających wpływ na wydłużenie terminu oraz zwiększenie planowanego kosztu. Identyfikacja
ryzyk została poprzedzona analizą w oparciu o studium przypadku. Autorzy wyspecyfikowali
najbardziej prawdopodobne zagrożenia, do których można zaliczyć: złe przygotowanie
głównego wykonawcy, trudności w uzyskaniu map do celów projektowych, opóźnienia
w opracowaniu dokumentacji projektowej z interesariuszami zewnętrznymi, trudności
wynikające z napotkaniem niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej czy też wpływ
wewnętrznych procedur zamawiającego na przebieg zamówienia.
Kontynuując prawidłowe rozpoznanie przyczyn opóźnień w realizacji inwestycji
kolejowych w Polsce przeprowadzono ogólne badania ankietowe. Praca [123] zawiera opis
i wyniki tych badań. Autorzy skupili uwagę na kolejowych przedsięwzięciach budowlanych
realizowanych w formule projektuj i buduj. Swoje ankiety skierowali do ekspertów z różnych
branż, reprezentujących kluczowych uczestników procesu budowlanego. Na podstawie
otrzymanych wyników stwierdzono, iż jako zjawiska mające duży wpływ na realizację
inwestycji kolejowych w Polsce są: zaniedbania w przygotowaniu dokumentacji przetargowej
oraz problemy z uzyskaniem aktualnych map do celów projektowych z ośrodków kolejowogeodezyjnych.
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Praktyczne podejście obejmujące zastosowanie autorskiej metody zarządzania
ryzykiem w kolejowych inwestycjach budowlanych przedstawia praca [122]. Przywołana
metoda skupia się na etapie planowania inwestycji oraz ocenie ryzykiem mogącym pojawić się
na wczesnej fazie formowania przedsięwzięcia. Autorzy na podstawie badań własnych grupują,
zidentyfikowane wcześniej czynniki ryzyka (faza inwestycji, faza budowy), a następnie
kwantyfikują poziomy ryzyka. Następnie ryzyka korelują z konkretnymi operacjami
występującymi podczas realizacji obiektu budowlanego. Metoda została przedstawiona na
przykładzie czasu trwania realizacji inwestycji kolejowej, a sposób jej tworzenia został również
szczegółowo opisany w pracy [124].
Przedmiotem badań związanych z ryzykiem na całym świecie jest poznanie różnych
czynników ryzyka, ich kwantyfikacja, a także ich wpływ na analizowane zagadnienie.
W literaturze zagranicznej dotyczącej zagadnień ryzyka w inwestycjach kolejowych uwagę
zwraca praca [116], w której przedstawiono analizę zagrożeń funkcjonowania infrastruktury
kolejowej, wywołanych przez zjawiska naturalne, związane z charakterystyką klimatyczną
poszczególnych obszarów na kuli ziemskiej. Omówieniu poddane zostały m.in.: trzęsienia
ziemi, powodzie czy cyklony. Dla poszczególnych ryzyk przedstawiono prawdopodobieństwo
ich wystąpienia, a także globalny poziom ryzyka, uwzględniający sumę wszystkich zjawisk.
Stwierdzono, iż najczęściej występującym spośród badanych zagrożeń jest powódź (na skutek
wystąpienia rzek lub braku odpowiedniego odprowadzenia wody powierzchniowej),
a prawdopodobieństwo jej wystąpienia oszacowano na poziomie ok 73%. Jednym
z omówionych szerzej sposobów zmniejszenia poziomów ryzyka były zmiany w podejściu
poszczególnych krajów do projektowania dróg. Stwierdzono, iż zmiany przepisów większy
nacisk kładły na zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wody opadowej, zarówno
z korony drogi do rowów (drenaży), jak i odbiorników (zlewni).Szerokie spojrzenie na ryzyko
realizacji inwestycji kolejowych na świecie przedstawia również praca [33]. Głównym tematem
analizy jest wykorzystanie systemów uczenia maszynowego, sieci neuronowych, do
wspomagania budowlanego procesu inwestycyjnego w ramach budowy linii kolejowych dla
potrzeb inicjatywy tzw. „Pasa i Drogi”. Szczególny nacisk w pracy został położony na
stworzenie modelu pozwalającego na ocenę ryzyka szeregu planowanych inwestycji
budowlanych. Autorzy zaproponowali 17 ryzyk, które podzielono na 4 grupy ze względu na
ich charakterystykę. Następnie, poproszono ekspertów, zarówno z krajów Europy, jak i Azji
aby ocenili poszczególne ryzyka pod względem wpływu na realizację inwestycji kolejowych.
Pozyskane dane posłużyły do budowy 3-warstwowej sieci neuronowej, którą następnie
poddano walidacji i weryfikacji.
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Wraz z rozwojem infrastruktury kolejowej oraz coraz większą prędkością
poruszających się pociągów pojawiają się wcześniej nie spotykane problemy związane
z technologią robót, bądź eksploatacją obiektów budowlanych. Praca [51] prezentuje pogląd
autorów dotyczący doboru odpowiedniej techniki identyfikacji i oceny ryzyka dla systemów
rozjazdów kolejowych. Autorzy analizują poszczególne techniki przedstawiając ich wady oraz
zalety. Analiza jest prowadzona w oparciu o wszystkie etapy przyjętej metodologii zarządzania
ryzykiem, tj.: identyfikację, szacowanie, ocenę, reakcję oraz monitoring. Efektem jest
syntetyczny zbiór omawianych technik wraz z opisem zaproponowanych cech, do których
zaliczono m.in.: słabe i mocne strony techniki, możliwość zastosowania poszczególnych
technik czy też łatwość zastosowania w praktyce.
Stosunkowo nowym zagadnieniem związanym z konstrukcją linii dużych prędkości jest
zjawisko „latającego tłucznia”, tj. unoszących się ziaren podsypki tłuczniowej na skutek
wywoływanej przez poruszający się pociąg fali powietrza. Praca [98] w sposób kompletny
omawia dotychczasowe badania nad tym zjawiskiem na świecie. Równolegle do opisu
mechanizmu powstawania zjawiska przedstawiane jest ryzyko jego występowania, a także
potencjalne konsekwencje. Autorzy tworzą model zarządzania ryzykiem zmierzający do
zminimalizowania wystąpienia zjawiska „latającego tłucznia” poprzez dobór odpowiednich
zabiegów technologicznych. Spośród omawianych metod analizowane są rozwiązania
techniczne (układ podtorza, kształt i gęstość podsypki, wygląd podkładów kolejowych,
zastosowanie środków chemicznych) oraz organizacyjne (zmniejszenie prędkości pociągów,
nadzór, podbijanie torów). Praca nie dostarcza jednoznacznych zaleceń co do sposobu
minimalizacji ryzyka.
W przeprowadzonych studiach literatury autor niniejszej rozprawy nie odnalazł prac
związanych bezpośrednio z ryzykiem robót dodatkowych w przedsięwzięciach budowy
infrastruktury kolejowej.

2.4.

Zastosowanie sieci bayesowskich

Norma ISO 31010 jako jedną z metod zarzadzania ryzykiem sugeruje metodę sieci
Bayes’a [232]. Pod względem trafności doboru czynników wpływu, założona metoda szacuje
się dużymi zasobami i możliwościami, małym charakterem i stopniem niepewności oraz dużą
złożonością [68]. Pozwala to sądzić, iż jej przyjęcie umożliwia prawidłową analizę badanego
problemu przy zadowalającej dokładności. Co ważne stosownie do potrzeb niniejszej pracy,

50

sieci Bayes’a przedstawiają wyniki w formie wymiernej (dyskretnej), pozwalając na łatwą
analizę możliwych scenariuszy, co ułatwi praktyczne zastosowanie proponowanej metody.
Podstawową zależnością wykorzystywaną przy budowie sieci bayesowskiej jest
twierdzenie Thomasa Bayesa, wiążące prawdopodobieństwa warunkowe dwóch zdarzeń
warunkujących się nawzajem. Twierdzenie Bayesa przedstawia wzór (4), natomiast
twierdzenie o prawdopodobieństwie warunkowym wzór (5) [15].

|

|

=

×

(4)

gdzie,
A i B są zdarzeniami oraz P(B) > 0;
P(A|B) – prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A, o ile zajdzie zdarzenie B
P(B|A) – prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B, o ile zajdzie zdarzenie A

|

=

∩

(5)

gdzie,
A i B są zdarzeniami oraz P(B) > 0;
P(A|B) – prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A, o ile zajdzie zdarzenie B
P(B∩A) – prawdopodobieństwo części wspólnej zdarzeń A i B
Pierwsze podejścia stosowania twierdzenia Bayesa zostały zaimplementowane do
analizy statystycznej, które zostały zaklasyfikowane do tzw. wnioskowania bayesowskiego.
Metoda pozwala na analizę hipotez badawczych poprzez aktualizację założonego
prawdopodobieństwa w oparciu o nowe dane. Systematyczny rozwój podejmowanych
zagadnień z zakresu statystyki doprowadził do zaproponowania koncepcji obejmującej
połączenie wnioskowania bayesowskiego z teorią grafów. Na kanwie tej propozycji pojawiło
się narządzie matematyczne nazwane sieciami bayesowskimi, wykorzystywane teorii decyzji
różnych dziedzin badawczych [67].
Sieci bayesowskie są acyklicznymi grafami skierowanymi, w którym wierzchołki
reprezentują zdarzenia, a łuki (krawędzie) związki przyczynowe (rozkłady zmiennych) między
tymi zdarzeniami. Zdarzenia w węzłach nazywane są również „stanami”. Zależność
tą przedstawiono na rysunku 2.10.
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Rys. 2.10. Sieć bayesowska – skierowany graf acykliczny.
Źródło: Opracowanie własne.
W wierzchołkach sieci znajdują się zmienne losowe opisane za pomocą rozkładów
prawdopodobieństwa, bądź częściej, definiowane poprzez prawdopodobieństwa podane na
ustalonym, znanym poziomie. Przykład sieci bayesowskiej wykorzystanej do oszacowania
prawdopodobieństwa zmiany wydajności energetycznej budynków na skutek użycia
materiałów zmiennofazowych został przedstawiony na rysunku 2.11.

Rys. 2.11. Przykład sieci bayesowskiej.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [184].
Wykorzystanie sieci bayesowskich w ostatnich latach zyskuje na popularności.
Stosowane są z powodzeniem w różnych dziedzinach nauki, w szczególności tych, w których
wykorzystywane są modele wnioskowania oparte o praktyczne mechanizmy np. w medycynie
– proces diagnostyczny [144], naukach prawnych – czynności procesowe (prawne) [211] czy
też naukach przyrodniczych – obserwacja zależności organizmów żywych [2, 24, 218].
Różnorodność możliwości implementacji tej metody wskazuje na jej uniwersalność, a także
pozwala podjąć próbę wprowadzenia jej do analizy problemów związanych z budownictwem,
w szczególności inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Przykładowe opisy scenariuszy
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z branży budowlanej zostały przedstawione w pracy [9], gdzie zastosowano je do zbadania
czynników bezpieczeństwa obiektu inżynieryjnego, czy badania rynku budowlanego.
Przyjęty model matematyczny, bądź zastosowana technika zaważać może o dalszym
zarządzaniu ryzkiem. Praca [112] opisuje wykorzystanie szczególnego typu sieci bayesowskiej,
jako modelu wspierającego podejmowanie decyzji przy uwzględnieniu ryzyka robót
budowalnych podczas remontów obiektów inżynieryjnych. Autorzy skonstruowali model sieci
bayesowskiej w oparciu o dostępne dane historyczne, a następnie zamodelowano węzeł
decyzyjny na podstawie wiedzy eksperckiej. Opracowany model został zweryfikowany, a jego
użyteczność została potwierdzona.
W pracy [183] przedstawiono zastosowanie sieci bayesowskiej do analizy ryzyka prac
budowlanych ze względu na niepożądane okoliczności podczas realizacji robót tunelowych.
W tym celu zamodelowano sieć wraz z poszczególnymi węzłami prezentującymi możliwe
zdarzenia, których konsekwencje mogą doprowadzić do wstrzymania prac budowlanych. Dla
utworzonej sieci bayesowskiej dodano węzeł decyzyjny, który miał na celu wskazanie
najwłaściwszej decyzji przy uzyskanym prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzeń. W dalszej
części pracy przedstawiono sposób wyznaczania prawdopodobieństwa zdarzeń i łączenia
węzłów oraz nadawania im prawdopodobieństw warunkowych.
Zgodnie z przyjmowaną metodologią [114] nie zaleca się tworzenia sieci bayesowskich
z dużą liczbą węzłów. Mimo to w pracy m.in. [156], analizuje się złożony problem badawczy.
W przytoczonym przykładzie autorzy przedstawili kompleksową sieć bayesowską obejmującą
27 ryzyk, które mogą wystąpić podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wobec tak
zidentyfikowanych zagrożeń przeprowadzono ankietę wśród przedsiębiorstw realizujących
inwestycje budowlane w Nigerii. Otrzymane dane poddano kwantyfikacji, a następnie
zaprezentowano je w formie prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych zdarzeń.
Ryzyka i prawdopodobieństwa zdarzeń zostały ze sobą powiązane, w wyniku czego powstała
kompletna sieć zawierająca 34 węzły, służąca do analizy zagrożeń w realizacji inwestycji
budowlanych w Nigerii.
Dużą zaletą sieci bayesowskich jest możliwość ich zastosowania w sytuacjach
niepewności, tj. braku wiedzy o konkretnych przypadkach (brak prawdopodobieństwa zdarzeń
lub brak znajomości topologii sieci). Istniejące modele pozwalają przewidzieć i założyć pewne
mechanizmy, mogące oddziaływać na badane zjawisko. W pracy [18] przedstawiono analizę
badanych scenariuszy z pominięciem wybranych węzłów sieci oraz omówiono konsekwencję
braku kompletności informacji w sieci. Z analizy wrażliwości wynika, iż zmiany oddziałują
znacząco na badane zagadnienia, jednak jest możliwość uzyskania informacji o głównych
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trendach. W publikacji [143] autorzy, wykazali, iż brak wiedzy, w niektórych przypadkach
może być bardziej korzystny dla sieci. Wiążą ten fakt z ważnością oddziaływań poszczególnych
parametrów oraz ich klasyfikacją (hierarchizacją).
Klasyczna definicja prawdopodobieństwa związana jest z dyskretnym ujęciem
wyników w węzłach sieci (prawdopodobieństwo na znanym, ustalonym poziomie). Wraz
z rozwojem narzędzi analizy statystycznej proponuje się nowsze modele, pozwalające na
badania

zależności

poszczególnych

elementów

siatki

za

pomocą

rozkładów

prawdopodobieństw tzw. „Gaussowskich sieci Bayes’a” (prawdopodobieństwo jako funkcja
ciągła). Przykład algorytmów obliczeniowych tego typu sieci, z uwzględnieniem układów
propagacji zostały zaprezentowane w pracy [39]. Istnieją również inne typy sieci np. binarne
sieci bayesowskie lub hybrydowe sieci bayesowskie, jednak najczęściej wykorzystywane są
sieci, w których węzły definiuje się za pomocą wartości dyskretnych, bądź modeluje się je przy
pomocy rozkładów prawdopodobieństwa [155, 182].
Ważnym aspektem wykorzystania sieci jest jej odpowiednie zamodelowanie
pozwalające na najlepsze dopasowanie do badanego problemu. Proponowane metody obejmują
m.in. sieci zorientowane, tj. „object oriented bayesian networks” (OOBN) pozwalające na
modelowanie węzłów jako obiektów przedstawionych za pomocą zależności zmiennych,
opisujących globalną sieć. Jedną z propozycji zastosowania tego typu sieci przedstawiono
w pracy [10] wykorzystywaną w analizie ryzyka przedsięwzięć rewitalizacji obszarów.
Niezależnie od przyjętego sposobu budowania sieci bayesowskiej, jej modelowanie
zależeć będzie od ilości i jakości posiadanej wiedzy (eksperckiej, subiektywnych przekonań,
etc.) lub danych statystycznych (dane historyczne, uwarunkowania środowiskowe, etc.) [131,
221]. Wielkości baz danych mogą być skrajnie różne (duże lub małe). Dopasowanie sposobu
kodowania informacji oraz wyboru modelownia sieci uwzględniać będzie dotychczasowe
doświadczenia autora lub stanowić subiektywne decyzje. Najważniejszym jednak w tworzeniu
sieci bayesowskiej jest przyjęcie procesu budowy sieci. Jednym z bardziej rozpowszechnionych
algorytmów jest tzw. „Stanfordzki Protokół Aktywacji”, zaproponowany w [68], którego
schemat blokowy przedstawiono na rysunku 2.12.
„Stanfordzki Protokół Aktywacji” zostanie wykorzystany w dalszej części pracy
(w rozdziale nr 4 i 5) do weryfikacji prawidłowej budowy modelu. Poszczególne bloki
algorytmu reprezentują działania niezbędne do wykonania, gwarantując możliwie dobrą jakość
modelu.
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Rys. 2.12. Algorytm modelowania sieci bayesowskiej przy użyciu Stanfordzkiego Protokołu
Aktywacji.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [68].
Stworzenie poprawnej, dobrze działającej sieci bayesowskiej pozwala na analizę
scenariuszy lub prowadzenie wnioskowania. Wiąże się to z określeniem pewnych hipotez
badawczych, poprzez zadanie odpowiednich zdarzeń i prawdopodobieństw w węzłach.
Hipotezy mogą być opisane za pomocą prawdopodobieństwa warunkowego (wynikającego
wprost z tw. Bayes’a) oraz jego zaprzeczenia, czyli prawdopodobieństwa bezwarunkowego.
Sposób przyjętych założeń jest dowolny i może być dokonany na którymkolwiek spośród
wszystkich stworzonych wierzchołków sieci.
Praktyczne podejście do analizy wybranych scenariuszy opiera się na zadaniu pewnego
prawdopodobieństwa wybranego scenariusza (np. na poziomie 100%, 50%, 0%, etc.)
w wierzchołku oraz zaobserwowaniu zachowania pozostałej części sieci. Posługując się
układem z rysunku 2.10 zadając w węźle X prawdopodobieństwo pewnego scenariusza na
określonym poziomie możemy badać co spowoduje jego wystąpienie w węzłach Y i Z, lub
zastosować odwrotne wnioskowanie, tj. jakie muszą zostać określone prawdopodobieństwa
zdarzeń w węzłach Y i Z aby doprowadzić do zaistnienia wybranego scenariusza na określonym
poziomie prawdopodobieństwa w węźle X.
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Jedną z najważniejszych zalet oraz wytycznych dotyczących konstruowania sieci
bayesowskich jest ich ciągła weryfikacja i aktualizacja. Modele weryfikacji zakładają istnienie
pewnej „poprawnej” sieci uznawanej za idealny wzór, do którego należy dążyć. W celu
osiągnięcia maksymalnego zbliżenia do docelowego stanu należy podjąć działania zmierzające
do optymalizacji wypracowanych rozwiązań. Za sieć pewną można założyć taką sieć, co do
której autor posiada pewność, zaufanie. Praca [162] prezentuje przegląd dotychczas
rozwiniętych metod weryfikacji sieci bayesowskich. Jej autorzy zakładają, że istnieją 4 źródła
weryfikacji, prowadzące do poprawnego działania sieci:
•

pewność struktury: odpowiednia liczba węzłów oraz relacji sieci

•

pewność dyskretyzacji: zapewnienie prawidłowego odwzorowania informacji
w przestrzeni zdarzeń w węzłach

•

pewność parametryzacji: prawidłowo uwzględniona wartość informacji uzyskanych
od ekspertów do tworzonej sieci

•

pewność przyjętego zachowania modelu: poprawnie działająca sieć, a także
podsieci, relacje oraz wszystkie wymiary tworzonego modelu (struktura,
dyskretyzacja, parametryzacja)

Sposób oddziaływania źródeł weryfikacji sieci został przedstawiony na rysunku 2.13.

Pewność
struktury

Pewność
dyskretyzacji

Pewność
parametryzacji

Pewność
zachowania
modelu

Poprawność modelu
Rys. 2.13. Źródła weryfikacji poprawności działania sieci Bayes’a.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [162].
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Dotychczas opracowano kilkanaście sposobów testowania sieci bayesowskich, ujętych
w kontekście mechanizmów, na których bazują. W celu usystematyzowania podziału, można
wyselekcjonować następujące grupy metod bazujących na [8, 35, 73]:
•

Psychometrii - dostosowanie i adaptacja testów psychologicznych na potrzeby
weryfikacji sieci;

•

Dynamice systemu – seria ośmiu testów prowadzących do sprawdzenia wszystkich
źródeł poprawności działania sieci;

•

Uczeniu maszynowym – weryfikacja sieci na podstawie kolejnych dostarczanych
informacji z historycznych danych statystycznych oraz wiedzy eksperckiej;

•

Dedykowanych testach dla potrzeb sieci bayesowskich – autorskie metody
weryfikacji poprawności funkcjonowania sieci (analiza d-separacji, przyczynowe
testy niepewności ).

Równolegle do procesu weryfikacji należy prowadzić aktualizację przyjętych
rozwiązań oraz danych w sieci bayesowskiej. Podstawowym sposobem rewizji jest powtórzenie
całego procesu modelowania sieci w oparciu o dotychczas przyjęte sposoby lub uwzględniając
nowo pozyskane informacje.
Inną metodą pozwalającą na aktualizację sieci jest jej nauka – tj. badanie wpływu
nowych danych na stworzoną sieć. Istnieją dwa główne kierunki nauki [155] : uczenie struktury
oraz uczenie parametrów sieci. Oba podejścia są zagadnieniem szeroko omawianym
w dostępnej literaturze przedmiotu [31, 46, 72, 90, 93].
Należy podkreślić, że iteracyjny charakter procesu tworzenia sieci bayesowskich
wymaga ciągłego powtarzania do momentu osiągnięcia założonych wyników. W przypadku
modelowania zjawisk, których natura jest unikalna, niepowtarzalna (np. budowlany proces
inwestycyjny), sieci należy traktować jako sieci przekonań, często uzależnionych od opinii
eksperckich.

2.5.

Podsumowanie przeglądu literatury

Analiza stanu wiedzy z zakresu tematu pracy została przeprowadzona w sposób
umożliwiający jak najlepsze poznanie badanego zagadnienia, przy jednoczesnym ukazaniu
wąskiej specyfiki branży kolejowej w obszarze budownictwa i towarzyszącym jej problemom.
Przedstawiono spektrum prac dotyczących budowlanego procesu inwestycyjnego,
w tym także uwzględniające specyfikę krajowych uwarunkowań polityczno-ekonomicznych
kolejowego rynku budowlanego. Jednym z problemów budowlanego procesu inwestycyjnego
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są tzw. roboty dodatkowe, które mogą mieć znaczący wpływ na pierwotne założenia związane
z realizacją obiektów budowlanych (zmianę kosztu lub czasu wykonania). W tym temacie
wskazano kilkanaście pozycji literatury podejmujących tę problematykę i opisujących
pojawiające się zjawisko. Nie odnaleziono jednak
prac związanych bezpośrednio z ryzykiem robót dodatkowych w przedsięwzięciach
budowy infrastruktury kolejowej.
W literaturze istnieje duża baza opracowań związanych z ryzykiem w budownictwie,
począwszy od poprawnego zdefiniowania zjawiska oraz procesu zarządzania ryzykiem, aż do
opisu bardzo wąskich zagadnień dotyczących ryzyk poszczególnych zdarzeń lub
mechanizmów. Poszukując najodpowiedniejszej metody do opisu ryzyka dokonano, na
podstawie przeglądu dostępnych prac, wyboru sieci bayesowskich jako uzasadnionego aparatu
matematycznego odwzorowującego najważniejsze cechy ryzyka. Potwierdzeniem możliwości
zaaplikowania przyjętej metody matematycznej do badanego zjawiska był przegląd prac
traktujących o wykorzystaniu sieci bayesowskich do różnego typu zagadnień opartych na
zależnościach prawdopodobieństw zdarzeń.
Studia literatury w obszarze poruszanych zagadnień wykazały trafność doboru tematu
pracy, utwierdzając w przekonaniu, iż ryzyko robót dodatkowych w przedsięwzięciach budowy
infrastruktury kolejowej zarówno w Polsce jak i na świecie jest mało poznanym zjawiskiem
i temat ten nie był dotychczas szeroko podejmowany.
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3. BADANIA WŁASNE W ZAKRESIE PRZYCZYN I KONSEKWENCJI
WYSTĘPOWANIA ROBÓT DODATKOWYCH.
3.1.

Wybór metod i technik pozyskania danych

Badania własne przeprowadzono w celu pozyskania wiedzy i zgromadzenia danych na
temat robót dodatkowych występujących podczas realizacji przedsięwzięć budowy
infrastruktury kolejowej w Polsce.
Wartym podkreślenia jest fakt, że badane zjawisko (roboty dodatkowe), jak wynika
z przeprowadzonego przeglądu literatury (Rozdział 2 rozprawy), jest tematem stosunkowo
niewielkiej liczby opracowań naukowych, a co ważne nie uwzględniają one aktualnych
regulacji prawnych czy pozostałych uwarunkowań (np. rynku specyficznego dla danego kraju).
Dla osiągniecia celu pracy (opracowania metody zarządzania ryzykiem robót dodatkowych)
ważne jest aby pozyskane dane były możliwie aktualne, poprawne i oddawały stan rzeczywisty.
Jak podkreślono w pracy [7] te właśnie cechy są istotne w procesie gromadzenia danych
w badaniach naukowych.
Literatura definiuje kilkanaście metod badawczych, klasyfikowanych według różnych
wyznaczników. Jedna z zaproponowanych klasyfikacji została przedstawiona w pracy [7].
Obejmuje ona 11 niżej wymienionych metod:
•

Metoda obserwacyjna – obejmuje gromadzenie informacji, faktów oraz związków
przyczynowo skutkowych na podstawie obserwowania rzeczywistości (zjawisk,
procesów, efektów zdarzeń, etc.) przez badacza. Jest jedną z podstawowych metod
badawczych ze względu na łatwość oraz stosunkowo niski koszt realizacji badań;

•

Metoda eksperymentalna – jedna z najważniejszych obecnie stosowanych metod
badawczych. Polega na wprowadzeniu czynnika eksperymentalnego (zmiennej
niezależnej) do procesu poznania. Na skutek eksperymentu można stwierdzić
zmiany w badanym procesie, które wystąpiły na skutek wprowadzonego czynnika
eksperymentalnego;

•

Metoda monograficzna – związana jest z dogłębnym zbadaniem szczegółowych
aspektów poznanego wcześniej zjawiska. Poprzez analizę wielu różnorodnych
czynników można naukowo wyodrębnić cechy oraz elementy jakościowe określonej
struktury, systemu lub procesu, a także ich charakteru, wielkości oraz
scharakteryzowaniu ich funkcjonowania czy rozwoju;
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•

Metoda badania dokumentów – polega na gromadzeniu informacji, opisu zjawisk
lub gromadzeniu faktów na podstawie dostępnych dokumentów wytworzonych
przez ludzi w trakcie realizacji pewnych działalności. Na podstawie poczynionych,
udokumentowanych procesów można ustalić rzeczywisty stan rzeczy, zaopiniować
dokonane osiągnięcia czy proponować nowe rozwiązania;

•

Metoda indywidualnych przypadków – tyczy się szczegółowego analizowania
przypadków odbiegających od normy statystycznej. Badaniu poddaje się sytuacje
skrajne w celu diagnozy i działań zapobiegawczych w przyszłości;

•

Metoda sondażu diagnostycznego – wykorzystywana jest do badania trendów,
opinii i informacji o zjawiskach strukturalnych oraz funkcjonalnych. Zasadniczym
źródłem wiedzy w tej metodzie jest próba reprezentatywna charakteryzująca ogólną
zbiorowość statystyczną;

•

Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa – jest podstawową metodą badawcza
i powinna zostać zastosowana przez każdego naukowca prowadzącego badania
w danym zagadnieniu. Wymaga ona dostosowania nowego problemu badawczego
do istniejącego stanu wiedzy. Przede wszystkim obejmuje ona analizę i krytykę
literatury, które prowadzić mogą często do nowatorskich podejść, trafnych hipotez,
a także wprowadzać nowe rozwiązania do wiedzy oraz praktyki.;

•

Metoda analizy i konstrukcji logicznej – opiera się na dwóch elementach: analizie
i syntezie. Pozyskane fakty, zgromadzone informacje, a także poczynione
obserwacje poddaje się rozłożeniu całego problemu badawczego na części i bada
oddzielnie. Kolejno elementy składowe się łączy, co w rezultacie pozwala na
formułowanie twierdzeń ogólnych na podstawie twierdzeń cząstkowych;

•

Metoda statystyczna – pozwala na formułowanie wniosków, gromadzeniu danych
oraz opisu zjawisk na podstawie dostępnych cech zbiorów elementów
statystycznych. Badania statystyczne mogą być prowadzone w ujęciu jakościowym
i ilościowym. Sprawdzane są różne miary statystyczne (średnia, odchylenie
standardowe, etc.) pozwalające na formułowanie tez o badanych zbiorach;

•

Metoda symulacji komputerowej – wraz z postępem techniki rozwinięte zostały
możliwości dostępnego oprogramowania komputerowego pozwalającego na
modelowanie otaczającej rzeczywistości. Symulacja może obejmować każdy aspekt
badań (gromadzenie danych, formułowanie wniosków, poznanie procesów, etc.).
Nie możliwe jest jednak pełne odwzorowanie warunków rzeczywistych, a badania
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są obarczone pewną dokładnością – stopniem adekwatności. Jakość badań związana
jest z osiągniętym stopniem adekwatności;
•

Metoda heurystyczna – związana jest z niekonwencjonalnym, twórczym sposobem
rozwiązywania problemów. Stosuje się ją w przypadku trudnych i złożonych
problemów, a także do analizy sytuacji ugruntowanych przez tradycję
i traktowanych jako niezmienne oraz niepowtarzalne.

Spośród nich, autor rozprawy zastosował:
•

Metodę analizy piśmiennictwa (analiza stanu wiedzy w zakresie tematu pracy –
rozdział 2)

•

Metodę sondażu diagnostycznego (badanie czynników powodujących roboty
dodatkowe – rozdziały: 3.2, 3.3, 3.4)

•

Metodę badania dokumentów (analiza dokumentów kontraktowych – rozdział 3.3
rozprawy);

•

Metodę statystyczną (analiza wyników badań rozdział 3.6)

Określone sposoby i umiejętność wykorzystania wybranych metod badawczych to
techniki badawcze, które mogą być wspólne dla poszczególnych metod badawczych. Sposób
podziału oraz przypisania technik badawczych jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników,
takich jak np.: dziedzina nauki, przedmiot badań czy subiektywna opinia autora podejmującego
klasyfikację [7, 62].
W wybranych przez autora i wykorzystanych w ramach zastosowanych technik
badawczych można wskazać: obserwację, techniki statystyczne, wywiad; analizę dokumentów;
ankietę. Wybrane metody i techniki badawcze wykorzystane w badaniach własnych autora
zostały przedstawione na rysunku 3.1.

Rys. 3.1. Wybór metod oraz technik badawczych dla potrzeb badań własnych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7].
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Budowa autorskiej metody zarządzania ryzykiem wymagała pozyskania danych
ilościowych oraz jakościowych. Przegląd dostępnych metod doprowadził do wyboru
następujących metod uzyskania informacji i pozyskania danych z rynku budowlanego:
•

Wywiady eksperckie (należące do metody sondażu diagnostycznego) –
bezpośrednie wywiady z ekspertami branży budownictwa kolejowego. Metoda ta
ma uzasadnienie podczas obserwacji nowych, nie ujętych wcześniej w literaturze,
problemów badawczych i jest stosowana w wielu dziedzinach nauki [151]. Eksperci
oprócz odpowiedzi na zadawane pytania, są także w stanie udzielić dodatkowych
informacji o badanym procesie. W obszarze budownictwa wywiady eksperckie są
często i z powodzeniem stosowane. Przykładem mogą być prace [16, 130, 145, 164,
201]. W przypadku prowadzonych badań pozyskane opinie, przy uwzględnieniu
stosunkowo małej ilości posiadanych informacji z zakresu robót dodatkowych
w kolejowych przedsięwzięciach budowlanych, przyczynią się istotnie do
opracowania proponowanej metody.

•

Analiza dokumentów kontraktowych (metoda badania dokumentów) – przegląd
i analiza udostępnionych do badań dokumentów kontraktowych. Na podstawie
zrealizowanych przedsięwzięć budowy infrastruktury kolejowej planuje się
pozyskać dane ilościowe i jakościowe. Analiza dokumentów stosowana jest
z powodzeniem w wielu dziedzinach nauki, również w budownictwie [110, 142,
166; 178]. Metoda ta pozwoli na skonfrontowanie posiadanych opinii z faktami oraz
rzeczywistymi przypadkami robót dodatkowych inwestycjach kolejowych.

•

Badania ankietowe (należące do metody sondażu diagnostycznego)

wśród

uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego – dopełnieniem badań własnych
będzie pozyskanie opinii od większej liczby uczestników budowlanego procesu
inwestycyjnego. Pozyskane dane posłużą do odpowiedniej kalibracji modelu
(pozyskanych przekonań) o kolejne źródło wiedzy, odmienne od pozostałych.
Badania ankietowe są szeroko wykorzystywane w obszarze inżynierii przedsięwzięć
budowalnych [5, 100, 175].
Efektem badań własnych będzie baza danych, która posłuży do budowy modelu
w postaci sieci bayesowskiej.
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3.2.

Wywiady eksperckie

Wywiady eksperckie przeprowadzono w dniach od 10.10.2017r. do dnia 28.02.2019r.
Autor pracy zaprosił do udziału w badaniach 5 ekspertów, sprawujących kluczowe stanowiska
w dużych (zgodnie z definicja zawartą w załączniku I Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 364/2004 zatrudniające ponad 250 osób lub roczny obrót przekracza 50 mln EUR [234])
przedsiębiorstwach wykonawczych realizujących duże inwestycje z zakresu budowy
infrastruktury kolejowej (o budżecie powyżej 100 mln zł brutto). Ekspertów wyłoniono spośród
inżynierów pełniących obowiązki kierowników budowy, kierowników kontraktów, bądź
dyrektorów kontraktu. Każdy z nich posiadał minimum 10cio letnie (maksymalnie 25cio letnie)
doświadczenie w pracy przy realizacji inwestycji budowy infrastruktury kolejowej. Wszyscy
respondenci potwierdzili chęć udziału w badaniach.
Przeprowadzenie

wywiadów

z

ekspertami

poprzedził

etap

sporządzania

kwestionariusza wywiadu. Zaproponowany kwestionariusz składał się z trzech części. Pierwsza
z nich zawierała podstawowe informacje dotyczące celu i przedmiotu badań. Kolejną, były
pytania dotyczące identyfikacji, kwantyfikacji oraz analizy ryzyka robót dodatkowych
w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej. Ostatnim elementem kwestionariusza
były pytania – sugestie, mające na celu pozyskania opinii od ekspertów dotyczących zagadnień
związanych z analizowanym problemem badawczym.
Podczas budowy kwestionariusza wzorowano się na pracy [43], w której zostały
przeprowadzone podobne badania, lecz w odniesieniu do innej branży budownictwa. Ponadto,
autor rozprawy zidentyfikował na podstawie doświadczenia zawodowego dwa czynniki
potencjalnie powodujące roboty dodatkowe, unikalne dla przedsięwzięć budowy infrastruktury
kolejowej („nieudzielenie zamknięć torowych, pomimo dopełnienia warunków umownych”
oraz „problemy realizacyjne na sąsiadujących przedsięwzięciach”).
Duża część robót budowlanych na liniach dwutorowych może być prowadzona z toru
sąsiedniego (np. wyładunki kruszyw, rolowanie szyn, etc.), co w sposób znaczący wpływa na
technologię robót, jak i czas realizacji prac. Brak udzielania zamknięć torowych może zatem
warunkować założone terminy wykonywania robót budowlanych, a w konsekwencji
spowodować wydłużenie czasu ich realizacji. Specyfika modernizacji linii kolejowych
pokazuje również, iż pewna część przedsięwzięć jest realizowanych na sąsiadujących ze sobą
stacjach lub szlakach kolejowych. Brak koordynacji robót między poszczególnymi
realizacjami, bądź odmienne od założonego tempo prac może prowadzić do problemów, jak
np. przestoje lub brak możliwości wprowadzenia kolejnych faz robót. W przypadku zaistnienia
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takich sytuacji inwestor może polecić wykonanie prac nieprzewidzianych w umowie,
a pozwalających na prowadzenie zasadniczych robót budowlanych.
Scenariusz wywiadów, po uwzględnieniu powyższych założeń, został zarysowany
następująco:
•

Dla określonych typów ryzyk, poproszono ekspertów o oszacowanie poziomów ich
prawdopodobieństwa (wyrażonych w [%]);

•

Kolejno, zapytano czy ich zdaniem zidentyfikowane ryzyka stanowią komplet
możliwych do wystąpienia podczas inwestycji. W przypadku odpowiedzi
negatywnej poproszono o identyfikację kolejnych wraz z określeniem ich
prawdopodobieństwa (wyrażonych w [%]);

•

Następnie, poproszono o określenie prawdopodobieństwa wystąpienia robót
dodatkowych na skutek pojawienia się czynników powodujących roboty dodatkowe
(wyrażonego w [%]);

•

Kolejne pytanie dotyczyło oszacowania skutków robót dodatkowych: wpływu na
czas realizacji robót oraz wpływu na kwotę kontraktową, a następnie o określenie
prawdopodobieństwa poszczególnych zdarzeń (wyrażonych w [%]);

•

W związku z charakterem pracy zdecydowano również o konieczności określenia
typu robót dodatkowych ze względu na charakter branży budowlanej oraz
przypisanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia (wyrażonych w [%]);

•

Po zakończeniu pytań standardowych, zapytano ekspertów o opinie oraz sugestie.
W przypadku ich braku, wywiad był kończony.

Treść scenariusza była niezmienna i przed rozpoczęciem wywiadu przedstawiana
ekspertom. Opracowany scenariusz wywiadu wykorzystany w badaniach stanowi załącznik
nr 1 niniejszej pracy.
Autor pracy zdecydował się aby udzielone odpowiedzi opisać wybranymi parametrami.
Najczęściej wykorzystywanym parametrem statystycznym, który charakteryzuje rozkład cechy
jest średnia arytmetyczna. Podając za [95] warto także stosować parametr zwany medianą, czyli
„wartością środkową”, która dzieli zbiór danych na dwie części. Największą “zaletą” mediany
jest fakt, że (w przeciwieństwie do średniej) jest ona niezależna od wartości skrajnych, zarówno
tych minimalnych, jak i maksymalnych.
Eksperci biorący udział w badaniach zostali oznaczeni za pomocą symbolu Ei, i= 1,…,5,
zgodnie z kolejnością chronologiczną przeprowadzania wywiadów.
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W pierwszym kroku przystąpiono do identyfikacji czynników powodujących roboty
dodatkowe. W celu uporządkowania, czynniki powodujące wystąpienie robót dodatkowych
opisano za pomocą symboli Ci, i=1, …, 8, według poniższego zestawienia.
Tabela 3.1. Czynniki powodujące wystąpienie robót dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Czynniki powodujące wystąpienie robót dodatkowych

Symbol

Nazwa/Skrót

Opóźnienie dostaw materiałów i wyrobów budowlanych
na plac budowy przez dostawców

C1

Opóźnienie
dostaw

Zła organizacja robót

C2

Zła organizacja

Nie ujawnione - na dostępnych mapach terenu budowy elementy infrastruktury podziemnej

C3

Infrastruktura
podziemna

Niepełne rozpoznanie geologiczno-inżynierskie budowy

C4

Błędna geologia

Zmiany rozwiązań projektowych wprowadzane przez
zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji
Błędy merytoryczne i niekompletność dokumentacji
projektowej
Nieudzielanie zamknięć torowych, pomimo dopełnienia
warunków umownych
Problemy realizacyjne na sąsiadujących
przedsięwzięciach (na tzw. "stykach kontraktów")
W

kolejnym

poszczególnych

kroku

czynników

eksperci

wskazywali

powodujących

Zmiany
rozwiązań
Błędy
dokumentacji

C5
C6
C7

Brak zamknięć

C8

Problemy na
stykach

prawdopodobieństwo

roboty

dodatkowe.

wystąpienia

Odpowiedzi

zostały

przedstawione w tabeli 3.2. Dla lepszej czytelności tabel będą używane skróty czynników,
zgodnie z tabeli 3.1.
Tabela 3.2. Prawdopodobieństwo wystąpienia czynników powodujących roboty dodatkowe,
wyrażone w [%], według oceny ekspertów.
Źródło: Opracowanie własne.
Ocena eksperta [%]
Symbol

Nazwa Czynnika

E1

E2

C1

Opóźnienie dostaw

15,0

20,0

10,0 45,0

25,0

20,0

23,0

C2

Zła organizacja

90,0

45,0

75,0 70,0

55,0

70,0

67,0

Infrastruktura podziemna 85,0

90,0

85,0 50,0

70,0

85,0

76,0

C3

E3

E4

E5

Mediana Średnia

C4

Błędna geologia

40,0

45,0

60,0 45,0

80,0

45,0

54,0

C5

Zmiany rozwiązań

80,0

80,0

55,0 95,0

80,0

80,0

78,0

C6

Błędy dokumentacji

95,0 100,0 95,0 95,0 100,0

95,0

97,0
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C7

Brak zamknięć

10,0

0,0

0,0

5,0

20,0

5,0

7,0

C8

Problemy na stykach

30,0

20,0

40,0 35,0

35,0

35,0

32,0

Zebrane w wyniku badań ankietowych dane stanowią raczej jednorodną bazę, bowiem
dla większości czynników średnia i mediana są do siebie zbliżone. Większe rozbieżności
zaobserwowano dla czynników: infrastruktura podziemna (C3), błędna geologia (C4) i brak
zaniknięć torowych (C7). W przypadku tych zmiennych eksperci mogli uczestniczyć
w przedsięwzięciach o stosunkowo różnych uwarunkowaniach (np. jakość dokumentacji
projektowej, przygotowanie inwestycji przez zamawiającego, współpraca uczestników procesu
budowlanego), która spowodowała większą rozbieżność, niż w przypadku pozostałych
analizowanych czynników.
Następnym zadaniem było zebranie opinii na temat możliwości wystąpienia robót
dodatkowych na skutek zaistnienia któregokolwiek z możliwych czynników podczas trwania
inwestycji kolejowych. Odpowiedzi ekspertów przedstawia tabela 3.2.
Tabela 3.2. Prawdopodobieństwo wystąpienia robót dodatkowych na skutek zaistnienia
możliwych „czynników” podczas trwania inwestycji, wyrażone w [%], według wywiadów
eksperckich.
Źródło: Opracowanie własne.
Ocena eksperta
Zdarzenie
Wystąpienie robót dodatkowych na
skutek wystąpienia „czynników”[%]

E1

E2

E3

E4

E5

95,0 80,0 77,0 90,0 100,0

Mediana Średnia
90,0

88,4

Wystąpienie robót dodatkowych na skutek wystąpienia „czynników” cechuje sią
stosunkowo dużą zbieżnością w ocenach ekspertów. Wydaje się zatem, że otrzymana wartość
średnia może być traktowana jako miarodajna i oddaje rzeczywisty poziom wystąpienia tego
zjawiska.
Następnie, przystąpiono do pozyskania odpowiedzi dotyczących skutków robót
dodatkowych wpływających na przedsięwzięcie. Jak wskazano w pkt. 2.2. niniejszej pracy, jest
spora różnorodność możliwych konsekwencji robót dodatkowych mogących zaistnieć podczas
realizacji prac budowlano-montażowych. Jednak, w wyniku prowadzonych badań przez autora
[139], jak i dotychczasowych opracowań [44], można przyjąć, że najważniejszymi z nich oraz
mającymi największe oddziaływanie na budowlany proces inwestycyjny są: zmiana czasu
trwania realizacji inwestycji, a także wpływ na kwotę kontraktową.
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Pozyskanie informacji na ten temat od ekspertów wymagało odpowiedniego
postawienia pytań oraz wariantowania odpowiedzi. Dla zmian czasu trwania realizacji
inwestycji określono cztery przedziały (warianty odpowiedzi) oraz przypisano im symbol ZCi,
i= 1, …, 4 :
•

Brak zmian lub skrócenie czasu trwania inwestycji – ZC1;

•

Wydłużenie czasu trwania inwestycji nie dłużej niż o 2 miesiące – ZC2;

•

Wydłużenie czasu trwania inwestycji o ponad 2, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy –
ZC3;

•

Wydłużenie czasu trwania inwestycji o ponad 6 miesiące – ZC4.

W przypadku pozyskania informacji dotyczących wpływu na kwotę kontraktową
zaproponowano pięć przedziałów (wariantów odpowiedzi), a także przypisano im symbol ZKi,
i= 1, …, 5:
•

Brak zmian lub zmniejszenie kwoty umownej – ZK1;

•

Zwiększenie kwoty kontraktowej nie więcej niż o 10% podstawowej kwoty
umownej – ZK2;

•

Zwiększenie kwoty kontraktowej o ponad 10% lecz nie więcej niż 20%
podstawowej kwoty umownej – ZK3;

•

Zwiększenie kwoty kontraktowej o ponad 20% lecz nie więcej niż 30%
podstawowej kwoty umownej – ZK4;

•

Zwiększenie kwoty kontraktowej o ponad 30% podstawowej kwoty umownej –
ZK5.

Dla tak założonych wariantów odpowiedzi, pozyskane informacje zostały zebrane
i przedstawione w tabeli 3.3 oraz w tabeli 3.4.
Tabela 3.3. Prawdopodobieństwo zmiany czasu trwania inwestycji na skutek zaistnienia robót
dodatkowych, wyrażone w [%], według oceny ekspertów.
Źródło: Opracowanie własne.
Ocena eksperta [%]
Zmiana czasu
[miesiące]
(-∞; 0]

E1

E2

E3

E4

E5

Mediana

Średnia

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(0; 2]

41,0

58,0

37,0

20,0

28,0

37,0

36,8

(2;6]

34,0

32,0

44,0

48,0

43,0

43,0

40,2

(6;∞+)

25,0

10,0

19,0

32,0

29,0

25,0

23,0
67

Tabela 3.4 Prawdopodobieństwo zmiany kwoty kontraktowej inwestycji na skutek zaistnienia
robót dodatkowych, wyrażone w [%], według oceny ekspertów
Źródło: Opracowanie własne.
Ocena eksperta [%]
Zmiana kwoty
umownej [%]

E1

E2

E3

E4

E5

Mediana

Średnia

(-∞; 0]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(0;10]

19,0

15,0

22,0

21,0

9,0

19,0

17,2

(10;20]

30,0

19,0

28,0

22,0

25,0

25,0

24,8

(20;30]

38,0

54,0

43,0

35,0

47,0

43,0

43,4

(30;∞+]

13,0

12,0

7,0

22,0

19,0

13,0

14,6

Dodatkowym elementem, który został poddany badaniu była próba oszacowania
podziału robót dodatkowych ze względu na typ robót branżowych. Badano, jak zdaniem
ekspertów może kształtować się udział robót branżowych wśród zdefiniowanych robót
dodatkowych. Zaproponowano podział na dziewięć typów prac budowlanych, a następnie
każdemu z nich przypisano symbol TRi, i= 1, …, 9:
•

Roboty torowe oraz odwodnienie torowiska – TR1;

•

Roboty sieciowe, trakcja elektryczna – TR2;

•

Roboty inżynieryjne – TR3;

•

Roboty drogowe oraz przejazdy kolejowe – TR4;

•

Roboty związane z przebudową urządzeń SRK – TR5;

•

Roboty peronowe oraz kubaturowe (budynki) – TR6;

•

Roboty związane z sieciami wod-kan, gazowymi, elektroenergetycznymi oraz
instalacjami – TR7;

•

Przygotowanie dokumentacji projektowej – TR8;

•

Pozostałe roboty – TR9.

Założono, iż jedna robota dodatkowa może zawierać kilka robót branżowych,
np. przebudowa obiektu mostowego wiązać się będzie z pracami z zakresu obiektów
inżynieryjnych, przebudową układu torowego oraz pracami na sieci trakcyjnej. Udział
poszczególnych robót branżowych w pojawiających się robotach dodatkowych został
przedstawiony w tabeli 3.5.
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Tabela 3.5. Prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych robót branżowych w robotach
dodatkowych, wyrażone w [%], według oceny ekspertów.
Źródło: Opracowanie własne.
Ocena eksperta [%]
Typ robót

E1

E2

E3

E4

E5

Mediana Średnia

Roboty torowe

65,0

42,0

45,0

56,0

58,0

56,0

53,2

Roboty sieciowe

12,0

54,0

22,5

40,0

39,0

39,0

33,5

Roboty inżynieryjne

20,0

34,0

25,0

18,0

38,5

25,0

27,1

Roboty drogowe

5,0

12,3

11,0

10,0

7,0

10,0

9,07

Przebudowa urządzeń SRK*

75,0

60,0

55,0

62,0

85,0

62,0

67,4

Roboty kubaturowe

4,0

20,0

21,0

24,0

14,0

20,0

16,6

Roboty instalacyjne

4,0

12,0

10,5

25,0

18,0

10,5

13,9

Prace projektowe

22,0

20,0

23,0

14,0

30,0

22,0

21,8

Inne prace**
5,0
20,0
*SRK - sterowanie ruchem kolejowym.

0,0

6,0

0,0

5,0

6,2

**Roboty hydrotechniczne, porządkowe, etc.
Ostatnim elementem wywiadu eksperckiego było pozyskanie opinii ekspertów na temat
innych możliwych, nie zaproponowanych przez autora, czynników ryzyka lub wskazania
istotnych problemów dotyczących robót budowalnych. Żaden z ekspertów nie udzielił w tym
miejscu odpowiedzi.

3.3.

Analiza dokumentów kontraktowych

Cennym, a zarazem mającym duży potencjał badawczy jest analiza danych
historycznych zawartych w istniejącej dokumentacji (technicznej, ekonomicznej, etc.). Często,
analiza danych historycznych związana jest ze studium przypadku, które w sposób kompletny
przedstawia badany proces, wraz z ukazaniem wszystkich relacji oraz zależności w nim
zachodzących [4, 28]. Takie przykłady można odnaleźć w literaturze m.in. dla przypadku
procesu zarządzania ryzykiem, m.in. w pracach [60] lub [169].
Autor w okresie od 1.01.2019 do dnia 1.04.2020 uzyskał dostęp do dokumentacji
kontraktowej wybranych przedsięwzięć budowy infrastruktury kolejowej będących w zasobach
Południowego Regionu Centrum Realizacji Inwestycji, jednostce wykonawczej PKP PLK.
Przedsięwzięcia realizowane były przez Południowy Region Centrum Realizacji Inwestycji na
swoim terenie działania obejmującego: województwo Małopolskie (za wyłączeniem Centralnej
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Magistrali Kolejowej), oraz częściowo województwa: Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie.
Dokumentacja kontraktowa obejmowała wszystkie inwestycje związane z budową linii
kolejowych, które zostały zakończone do 31.12.2018r. W procesie weryfikacji, założono, iż
jako zasadne i pożądane do dalszych analiz zostaną wybrane inwestycje o budżecie umownym
wynoszącym min. 4 mln zł brutto. Kwota ta, w pinii autora (na co dzień zawodowo związanego
z realizacjami kolejowymi) stanowi minimalny budżet inwestycji kolejowej, która obejmuje
więcej niż jeden obiekt budowlany. Finalnie, do dalszej analizy wybrano jedynie
przedsięwzięcia zakończone oraz rozliczone od dnia 1.01.2012r. do dnia 31.12.2018r.
W efekcie wytypowano 16 inwestycji.
Inwestycjom został nadany numer porządkowy, a następnie opisano je podstawowymi
parametrami: czasem trwania (zgodnie z treścią umowy), wartością kontraktu (zgodnie z treścią
umowy) oraz liczbą dokumentów, na podstawie których usankcjonowano roboty dodatkowe.
Wszystkie analizowane inwestycje były realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj,
Przedsięwzięcia zostały przedstawione w tabeli 3.6. Ich charakterystyka była częściowo
prezentowana wcześniej przez autora rozprawy w publikacji [137].
Inwestycje dodatkowo zostały oznaczone za pomocą symbolu Ii, i = 1, …, 16, zgodnie
z kolejnością chronologiczną rozpoczęcia danego przedsięwzięcia, wskazanego w treści
umowy.
Tabela 3.6. Charakterystyka omawianych przedsięwzięć budowlanych infrastruktury
kolejowej.
Źródło: Opracowanie własne.
l.p.

Kwota umowna

Czas umowny

Liczba dodatkowych
dokumentów
kontraktowych

I1

48 199 276,85 zł

570 dni

4

I2

34 830 500,00 zł

211 dni

6

I3

18 808 049,99 zł

384 dni

1

I4

20 424 279,79 zł

352 dni

1

I5

4 049 998,19 zł

211 dni

1

I6

34 507 840,36 zł

701 dni

1

I7

41 953 990,41zł

326 dni

30

I8

123 033 760,44 zł

211 dni

6

I9

50 327 768,20 zł

829 dni

3
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I10

42 499 111,00 zł

530 dni

0

I11

35 287 450,00 zł

700 dni

11

I12

26 966 772,70 zł

401 dni

6

I13

10 435 320,00 zł

211 dni

7

I14

10 653 599,82 zł

271 dni

6

I15

15 221 295,60 zł

275 dni

4

I16

17 644 827,00 zł

122 dni

3

Minimum:

4 049 998,19 zł

122 dni

0

Maksimum:

123 033 760,44 zł

829 dni

30

Średnia:

32 324 938,33 zł

394 dni

5,75

Z tabeli 3.6 wynika, że minimalna kwota umowy stanowiła 4 049 998,19 zł,
a inwestycja o największej kwocie umowy opiewała na 123 033 760,44zł. Średni czas realizacji
analizowanych przedsięwzięć 394 dni. Spośród badanych inwestycji najszybciej udało się
ukończyć budowę w przeciągu 122 dni, z kolei najdłuższa z nich trwała 829 dni. Średnio, na
każdą z analizowanych realizacji przypadło 5,75 dodatkowych dokumentów kontraktowych.
Istniała jednak inwestycja, dla której nie wskazano żadnego dodatkowego dokumentu
kontraktowego, ale wyłoniono także przedsięwzięcie, dla którego tego typu dokumentów
sporządzono 30.
Pozyskane dodatkowe dokumenty kontraktowe różniły się między sobą. Wśród nich
zidentyfikowano: roszczenia czasowe/kwotowe, protokoły konieczności lub aneksy do Umów.
Ich różnorodność wynika przede wszystkim z formuły realizacji inwestycji (np. kontrakt wg
warunków FIDIC lub inna umowa o roboty budowlane). Niezależnie od charakteru
dodatkowych dokumentów kontraktowych, każdy z nich pozwalał na identyfikację robót
dodatkowych oraz ich konsekwencji, a także podstawowych parametrów, takich jak: wpływ na
czas trwania inwestycji, wpływ na kwotę umowną czy też typ robót dodatkowych. Informacje
zawarte w poszczególnych dokumentach zebrano i zestawiono w formie tabelarycznej. Ich
zestawienie wraz z określeniem podstawowych parametrów robót dodatkowych stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej pracy. Poniżej zaprezentowano wybrane rekordy z uzyskanej bazy
danych (tabela 3.7). Kolejno, otrzymane informacje poddano analizie.
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Tabela 3.7. Informacje z dodatkowych dokumentów kontraktowych – wybrane rekordy.
Źródło: Opracowanie własne.

Pozyskane, w wyniku analizy dokumentacji, dane zostały opracowane w oparciu
o schemat scenariusza wywiadów z ekspertami. W tym celu określono prawdopodobieństwo
wystąpienia (częstość) zdefiniowanych wcześniej zdarzeń. Posłużono się klasyczną definicją
prawdopodobieństwa (definicja Laplace’a), w której prawdopodobieństwem zdarzenia nazywa
się stosunek liczby elementarnych zdarzeń pewnego zbioru (A) do liczby wszystkich
możliwych zdarzeń elementarnych należących do globalnego zbioru (Ω). Precyzyjnie, definicja
prawdopodobieństwa wg. Laplace’a została opisana wzorem (6) [85].

=
gdzie,

| |
|Ω|

(6)

Ω - skończony zbiór wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych;
A – dowolny podzbiór zbioru Ω;
| . | - liczba wszystkich elementów danego zbioru.
Na podstawie definicji Laplace’a przystąpiono do określenia zbiorów wszystkich
możliwych zdarzeń elementarnych. Ustalono, że dla potrzeb niniejszej pracy, najlepszym
sposobem będzie zrównanie zbioru Ω do liczby analizowanych inwestycji. Wobec czego
założono Ω1 = 16, dla każdego z wyznaczanych prawdopodobieństw zdarzeń. Tak postawiony
warunek pozwalał na wyznaczenie częstości pojawiających się zdarzeń bez ich szczegółowej
analizy. Wydaje się to szczególnie ważne w przypadku późniejszej budowy modelu opartego
o sieć bayesowską, gdzie ważniejszym jest zaistnienie pewnego zdarzenia, niż znajomość jego
częstości [155].
Jedynym wyjątkiem było określenie zbioru Ω2 na poziomie 15 zdarzeń dla skutków
zaistniałych robót dodatkowych oraz zbadania prawdopodobieństwa udziału poszczególnych
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robót branżowych. Zasadnym jest aby ze zbioru wszystkich możliwych zdarzeń Ω1 pominąć
jeden przypadek inwestycji, w której roboty dodatkowe nie powstały. Wobec braku zaistnienia,
nie ma możliwości analizy ich skutków lub podziału względem robót branżowych.
Zdefiniowanie

sposobu

wyznaczenia

prawdopodobieństw

badanych

zdarzeń

umożliwiło wykonanie obliczeń.
Pierwszym etapem analizy zebranych dodatkowych danych kontraktowych było
wyznaczenie prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych czynników powodujących
roboty dodatkowe. W tym celu określono liczbę inwestycji, w których pojawił się dany czynnik
i odniesiono go liczby Ω. Liczba przedsięwzięć, w których stwierdzono roboty dodatkowe
porównano z założonym zbiorem wszystkich możliwych zdarzeń i przedstawiono w tabeli 3.6.
Obliczone prawdopodobieństwa zdarzeń zostały zestawione w tabeli 3.8.
Tabela 3.8. Prawdopodobieństwo wystąpienia czynników powodujących roboty dodatkowe,
według dodatkowych dokumentów kontraktowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Czynnik

Prawdopodobieństwo [%]

Opóźnienie dostaw

6,25

Zła organizacja

6,25

Infrastruktura podziemna

25,00

Błędna geologia

18,75

Zmiany rozwiązań

50,00

Błędy dokumentacji

87,50

Brak zamknięć

6,25

Problemy na stykach

0,00

Kolejnym elementem analizy dodatkowych dokumentów kontraktowych było
wyznaczanie prawdopodobieństwa wystąpienia robót dodatkowych na skutek pojawienia się
czynników powodujących roboty dodatkowe. Dla wyznaczenia tego prawdopodobieństwa
założono, iż robota dodatkowa musi powstać na skutek zidentyfikowanych przez autora
rozprawy czynników powodujących roboty dodatkowe (vide tabela 3.2). W wyniku
prowadzonych badań i w wyniku analizy dostępnej, dodatkowej dokumentacji kontraktowej
nie zaobserwowano innych przyczyn powstawania robót dodatkowych. Wyznaczony poziom
prawdopodobieństwa robót dodatkowych na skutek zaistnienia „czynników” przedstawia
tabela 3.9.
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Tabela 3.9. Prawdopodobieństwo wystąpienia robót dodatkowych na skutek zaistnienia
czynników podczas trwania inwestycji, według dodatkowych dokumentów kontraktowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Zdarzenie
Wystąpienie robót dodatkowych na
skutek wystąpienia czynników

Prawdopodobieństwo [%]
93,75

Kolejnym etapem badań pozyskanej dokumentacji kontraktowej było określenie
prawdopodobieństwa

skutków

robót

dodatkowych.

Identyfikację

konsekwencji

przeprowadzono według zaproponowanej wcześniej klasyfikacji wariantów zmiany czasu
trwania inwestycji oraz wpływu na kwotę kontraktową (vide tabela 3.3. oraz 3.4.).
Spośród zidentyfikowanych robót dodatkowych wyłoniono tę, której zakończenie było
zaplanowane na najbardziej odległy termin, liczony od daty rozpoczęcia robót według umowy.
Otrzymana różnica, wyrażona w dniach, została zdefiniowana jako „zmiana czasu trwania
inwestycji”. Kolejno, wykonano tę operację dla wszystkich 15 przedsięwzięć, w których
wystąpiły roboty dodatkowe. Wyznaczone zmiany czasu trwania inwestycji zostały
dopasowane do założonych przedziałów czasowych, a liczebność poszczególnych wariantów
porównano z zbiorem Ω2. Prawdopodobieństwo zmiany czasu trwania inwestycji na skutek
zaistnienia robót dodatkowych przedstawia tabela 3.10.
Tabela 3.10. Prawdopodobieństwo zmiany czasu trwania inwestycji na skutek zaistnienia
robót dodatkowych, według dodatkowych dokumentów kontraktowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Zmiana czasu [miesiące]

Prawdopodobieństwo [%]

(-∞; 0]

60,00

(0; 2]

33,33

(2;6]

0,00

(6;∞+)

6,67

Liczba robót dodatkowych dla poszczególnych inwestycji objętych przedmiotową
analizą jest różna. Jako wpływ na kwotę kontraktową należy rozumieć sumę wszystkich
kosztów wynikających z realizacji powstałych robót dodatkowych, odniesioną do wartości
umowy (wskazanych w tabeli 3.6). Kolejno, przeprowadzono obliczenia dla wszystkich 15
inwestycji, w których pojawiły się roboty dodatkowe. Wpływy na kwotę kontraktową
dopasowano do wcześniej określonych wariantów zmian wartości umowy, a liczebność
poszczególnych wariantów porównano z zbiorem Ω2. Po przeprowadzeniu obliczeń
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wyznaczono prawdopodobieństwo wpływu na kwotę kontraktową, przedstawione w tabeli
3.11.
Tabela 3.11. Prawdopodobieństwo zmiany kwoty kontraktowej inwestycji na skutek
zaistnienia robót dodatkowych, według dodatkowych dokumentów kontraktowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Zmiana kwoty umownej [%]

Prawdopodobieństwo [%]

(-∞; 0]

6,67

(0;10]

73,33

(10;20]

0

(20;30]

13,33

(30;∞+]

6,67

Analizę dodatkowej dokumentacji kontraktowej wybranych przedsięwzięć zakończyło
określenie prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych robót branżowych pojawiających
się w robotach dodatkowych. W celu określenia liczebności przypadków pojawienia się
poszczególnych robót branżowych przyjęto, iż dla potrzeb pracy wystarczy określić liczbę
inwestycji, w których dany typ robót dodatkowych wystąpił minimum jeden raz. Tak przyjętą
procedurę przeprowadzono dla wszystkich 15 inwestycji wedle ustalonego podziału (vide
tabela 3.6), a następnie liczebność poszczególnych wariantów porównano z zbiorem Ω2.
Otrzymane prawdopodobieństwa zebrano i przedstawiono w tabeli 3.12.
Tabela 3.12. Prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych robót branżowych w robotach
dodatkowych, w wyniku analizy dodatkowych dokumentów kontraktowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Typ robót

Prawdopodobieństwo [%]

Roboty torowe

56,25

Roboty sieciowe

43,75

Roboty inżynieryjne

62,50

Roboty drogowe

50,00

Rrzebudowa srk

56,25

Roboty kubaturowe

25,00

Roboty instalacyjne

50,00

Prace projektowe

43,75

Inne prace

31,25
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Wyznaczenie wszystkich prawdopodobieństw zdarzeń, według przyjętego schematu,
zakończyło analizę danych zgromadzonych w wyniku badań dostępnej dodatkowej
dokumentacji kontraktowej wybranych przedsięwzięć.

3.4.

Badania ankietowe

Jako uzupełnienie badań własnych zdecydowano się na pozyskanie informacji
o robotach dodatkowych poprzez wykonanie badań ankietowych. Badania ankietowe są metodą
pomiaru pośredniego charakteryzująca się tym, iż kwestionariusz ankietowy trafia
bezpośrednio do rąk respondenta, który odpowiada pisemnie lub elektronicznie na pytania
kwestionariusza [175]. Zaletą badań ankietowych jest ich stosunkowo niski koszt, a także
możliwość przebadania dużej liczby respondentów w krótkim czasie, jako wadę najczęściej
wskazuje się jakość pozyskanych informacji, często nieobiektywnych [135].
Podobnie jak w przypadku wywiadów eksperckich, opisanych w pkt 3.2 rozprawy,
przed rozpoczęciem badań należało określić zakres oraz typ informacji które zamierzono
uzyskać. Założono, iż format danych wyjściowych powinien pozwalać na ich dopasowanie do
stosowanych i wcześniej określonych zdarzeń dotyczących robót dodatkowych (wg. tabel 3.2,
3.3, 3.4, 3.5). Równocześnie, autor miał świadomość, iż pytania, jak i sam formularz ankiety
muszą odpowiadać respondentom, a także pozwolić na łatwe oraz stosunkowo szybkie
udzielanie odpowiedzi. Zdecydowano zatem, iż formularz ankietowy będzie składał się
z dwóch części. Pierwsza (składająca się z 3 pytań) dotyczyć będzie respondentów, co umożliwi
krótką charakterystykę uczestniczących w badaniach, a druga badanego problemu - robót
dodatkowych obejmująca 8 pytań. Sześć spośród nich to pytania zamknięte zawierające
określone wcześniej odpowiedzi, natomiast dwa to pytania otwarte, pozwalające na uzyskanie
dodatkowych informacji, które mogą się różnić od założonych przez autora. Jako komentarz do
wypełnionej ankiety pozostawiono miejsce na ewentualne uwagi uczestników badań. Tak
określone warunki oraz pytania zostały zebrane i ujęte w formie formularza ankiet,
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej pracy.
Duży nacisk podczas badań ankietowych został położony na przystępność formy
ankiety, a także na jej kolportaż wśród grona respondentów. Zdecydowano się zatem na
skorzystanie z dostępnych rozwiązań komercyjnych – Formularz Google [255]. Tworzenie
ankiety w tym programie obejmowało implementację założeń badawczych do gotowych
szablonów programu. Następnie, dla kompletnej ankiety generowany był indywidualny link
(hiperłącze), pozwalający na jej dostęp oraz wypełnienie. Link mógł być przekazywany
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z łatwością do potencjalnych respondentów. W celu weryfikacji poprawnie wypełnionych
ankiet autor prosił wszystkich uczestników biorących udział w badaniu o informację zwrotną,
podaną po wypełnieniu ankiet. Pozwoliło to na weryfikację poprawności wypełnienia
zwracanych ankiet (prośba o ponowne wypełnienie ankiet, eliminacja niepełnych odpowiedzi,
etc.).
Pierwsze formularze ankietowe zostały rozesłane przez autora w dniu 1.11.2018r.,
natomiast ostanie, poprawnie wypełnione ankiety odebrano w dniu 19.06.2019r.
W prowadzonych badaniach ankieta została przesłana do wybranej grupy respondentów
(przedsiębiorstw zaangażowanych w realizacje inwestycji kolejowych). Branża kolejowa jest
na tyle specyficzna, że dla osób aktywnych zawodowo w tym obszarze, znajomość rynku
(przedsiębiorstw aktywnych w budownictwie kolejowym) umożliwia stosunkowo łatwy i nie
przypadkowy wybór respondentów. Ostatecznie Autor przesłał ankietę do 81 respondentów
i otrzymał 28 wypełnionych ankiet (co stanowiło 34,57% zwrotu).
Przed zadaniem zasadniczych pytań poproszono uczestników ankiety o określenie
podstawowych charakterystyk zawodowych opisujących zarówno ich doświadczenie, jak
i obecnego pracodawcę. Respondenci scharakteryzowali własną sytuację zawodową poprzez
wybranie odpowiedniej opcji ankietowej dla dwóch zagadnień:
•

Proszę określić staż pracy podczas realizacji inwestycji kolejowych;

•

Proszę określić charakter pracy – pełnioną funkcję podczas realizacji inwestycji
kolejowych.

Wyniki zebrano i przedstawiono na rysunku 3.2 oraz 3.3.
0%
4%
do 5 lat

14%

5 - 10 lat
46%
36%

10 - 20 lat
20 - 30 lat
powyżej 30 lat

Rys. 3.2. Staż pracy uczestników badań ankietowych.
Źródło: Opracowanie własne.
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Kierownik robót
14%
Kierownik Budowy / Wyższa kadra
zarządzająca
Inżynier projektu / Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego
Inwestor / Personel Zamawiającego

7%
61%

18%

Rys. 3.3. Charakter pracy uczestników badań ankietowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Z otrzymanych odpowiedzi można wywnioskować, iż respondenci w przeważającej
większości (łącznie 82%) posiadają stosunkowo krótki staż pracy. 46% uczestników ankiet
pracuje zawodowo krócej niż 5 lat, natomiast 36% z nich uczestniczy przy realizacji inwestycji
kolejowych od 5 do 10 lat. Ponadto, ponad połowa z respondentów pracuje jako personel
wykonawcy (79% respondentów). 18% spośród uczestników badań ankietowych pełni
obowiązki kierownika budowy, bądź należy do wyższej kadry zarządzającej, natomiast 61%
z nich pracuje w charakterze kierownika robót.
Formularz ankietowy zawierał pytania dotyczące oszacowania częstości występowania
poszczególnych czynników powodujących roboty dodatkowe. Zdecydowano się na
uzyskiwanie odpowiedzi za pomocą pięciostopniowej skali. Według założenia 1 oznacza
przedział prawdopodobieństwa [0%-20%), natomiast 5 oznacza przedział prawdopodobieństwa
[80%-100%]. Każdy z wariantów odpowiedzi zawierał domyślnie pewien założony przedział
prawdopodobieństwa występowania poszczególnych czynników. Gradacja częstości została
ustalona z skokiem 20 punktów procentowych. W celu wyznaczenia dyskretnej wartości
prawdopodobieństwa danego czynnika powodującego roboty dodatkowe posłużono się formułą
średniej ważonej, gdzie za wagi zostały zdefiniowane częstości poszczególnych wariantów
odpowiedzi, natomiast jako wzór danych została określona wartość środkowa poszczególnych
przedziałów prawdopodobieństwa, stanowiących odpowiedzi w ankiecie. Średnią ważoną dla
tak określonej zależności przedstawia wzór (7).

̅=

∑

∑

∗

(7)

gdzie,
̅ - średnia ważona;
– zbiór danych (wartość środkowa przedziału prawdopodobieństwa);
– waga (częstość poszczególnych wariantów odpowiedzi).
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Proces szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych czynników
powodujących roboty dodatkowe w oparciu o dane ankietowe został zaprezentowany na
przykładzie czynnika „Zła organizacja robót” w tabeli 3.13.
Tabela 3.13. Prawdopodobieństwo wystąpienia czynnika „Zła organizacja robót” , według
badań ankietowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Śr.
prawdopodob.
[%]
10%

Liczba
odpowiedzi

Waga

Nigdy nie występuje

Przedział
prawdopodob.
[%].
[0;20)

2

0,07

Sporadycznie występuje

[20-40)

30%

10

0,36

Czasami Występuje

[40-60)

50%

9

0,32

Często występuje

[60-80)

70%

7

0,25

Zawsze występuje

[80-100]

90%

0

0,00

Wariant odpowiedzi

Prawdopodobieństwo wystąpienia czynnika (średnia ważona)

45,00%

Kolejno, przeprowadzono obliczenia dla wszystkich „czynników”. Wyniki zostały
przedstawione w tabeli 3.14.
Tabela 3.14. Prawdopodobieństwo wystąpienia czynników powodujących roboty dodatkowe,
według danych ankietowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Czynnik

Prawdopodobieństwo [%]

Opóźnienie dostaw

46,43

Zła organizacja

45,00

Infrastruktura podziemna

76,43

Błędna geologia

64,29

Zmiany rozwiązań

52,86

Błędy dokumentacji

65,71

Brak zamknięć

50,00

Problemy na stykach

46,43

Następnym

elementem

analizy

danych

ankietowych

było

oszacowanie

prawdopodobieństwa wystąpienia robót dodatkowych na skutek zaistnienia czynników. W tym
celu należało zinterpretować odpowiedzi respondentów, które zostały zaproponowane jako
ważność danego czynnika powodującego roboty dodatkowe. Poprzez „ważność” określono
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wpływ danego czynnika na wystąpienie robót dodatkowych Skala odpowiedzi, podobnie jak
w przypadku częstości występowania czynników została wyrażona jako prawdopodobieństwo,
z gradacją wynoszącą 20 punktów procentowych. Tak samo została zaproponowana metodyka
wyznaczenia prawdopodobieństwa wystąpienia robót dodatkowych na skutek wystąpienia
czynników. Sposób wyznaczenia prawdopodobieństwa na skutek czynnika „Zła organizacja
robót” został przedstawiony w tabeli 3.15.
Tabela 3.15. Prawdopodobieństwo wystąpienia robót dodatkowych na skutek pojawienia się
czynnika „zła organizacja robót”, według danych ankietowych.
Źródło: Opracowanie własne.

Nieważny

Zakładany przedział
prawdopodob.[%]
[0;20)

Śr. Prawdopodob
[%].
10

Liczba
odpowiedzi
1

Mało ważny

[20-40)

30

7

0,25

Średnio ważny

[40-60)

50

6

0,21

Ważny

[60-80)

70

7

0,25

Bardzo ważny

[80-100]

90

7

0,25

Ważność

Prawdopodobieństwo występowania robót dodatkowych na skutek złej
organizacji robót

Waga
0,04

58,57%

Dla tak przyjętego sposobu wyznaczania prawdopodobieństwa określono możliwość
wystąpienia robót dodatkowych dla wszystkich czynników. Wyniki zestawiono w tabeli 3.16.
Tabela 3.16. Prawdopodobieństwo wystąpienia robót dodatkowych na skutek pojawienia się
czynników powodujących roboty dodatkowe, według danych ankietowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Czynnik

Prawdopodobieństwo [%]

Opóźnienie dostaw

52,14

Zła organizacja

58,57

Infrastruktura podziemna

73,57

Błędna geologia

75,71

Zmiany rozwiązań

68,57

Błędy dokumentacji

75,71

Brak zamknięć

64,29

Problemy na stykach

56,43
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Charakter pracy oraz możliwość porównywania uzyskanych wyników wymagała
określenia ujednoliconego prawdopodobieństwa wystąpienia robót dodatkowych. W tym celu
posłużono się średnią ważoną.
Zastosowanie wzoru (7) pozwoliło wyznaczyć prawdopodobieństwo występowania
robót dodatkowych, wynikającego z opinii uczestników badań ankietowych. Poziom
prawdopodobieństwa tego zdarzenia został określony na 66,76%.
Następnym elementem analizy było określenie prawdopodobieństw skutków robót
dodatkowych w oparciu o udzielone odpowiedzi. W dedykowanym arkuszu ankietowym
zdecydowano się na określenie większej liczby przedziałów konsekwencji robót dodatkowych,
niż założone w wcześniejszej części pracy. Wynikało to z próby zaobserwowania bardziej
szczegółowych skutków robót dodatkowych. W trakcie badań ankietowych, zdecydowano
jednak, iż wobec przyjętego modelu matematycznego pracy – sieci bayesowskiej, dokładność
ta nie jest wymagana. Dla takiej zmiany koncepcji formatowania danych należało poszczególne
odpowiedzi przypisać do stosowanych uprzednio opcji. Tabela 3.17 przedstawia pogrupowanie
odpowiedzi przyjęte do wyznaczenia wpływu robót dodatkowych na kwotę kontraktową,
natomiast w tabeli 3.18 przedstawiono posortowanie dla odpowiedzi dotyczących wydłużenia
czasu realizacji na skutek robót dodatkowych.
Tabela 3.17. Dostosowanie wariantów odpowiedzi dotyczących wpływu robót dodatkowych
na kwotę kontraktową do założeń analizy.
Źródło: Opracowanie własne.
Wariant odpowiedzi - ankieta

Wariant odpowiedzi – analiza

do 0%

(-∞; 0]

1% - 5%
5% - 10%
10% - 15%
15% - 20%
20% - 25%
35% - 30%
powyżej 30%

(0;10]
(10;20]
(20;30]
(30;∞+]

Tabela 3.18. Dostosowanie wariantów odpowiedzi dotyczących wydłużenia czasu realizacji
na skutek robót dodatkowych do założeń analizy.
Źródło: Opracowanie własne.
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Wariant odpowiedzi - ankieta

Wariant odpowiedzi – analiza

brak wpływu

(-∞; 0]

1-2 miesiące

(0; 2]

3-4 miesiące

(2;6]

5-6 miesiące
powyżej 6 miesięcy

(6;∞+]

Po dostosowaniu wariantów odpowiedzi pochodzących z ankiet przystąpiono do
wyznaczania prawdopodobieństw poszczególnych opcji. Obliczenie prawdopodobieństw,
podobnie jak w rozdziale 3.3, związane było określeniem podzbioru zdarzeń (A) oraz
wyznaczeniu zbioru wszystkich możliwych zdarzeń (Ω). W celu wyznaczenia liczby
A zsumowano ilość odpowiedzi poszczególnych wariantów odpowiedzi z ankiet po ich
dostosowaniu do schematu wariantów analizy. Liczba Ω odpowiadała liczbie wszystkich
udzielonych odpowiedzi (liczbie respondentów).
Dla tak określonych warunków przeprowadzono obliczenia. Prawdopodobieństwo
wystąpienia skutków robót dodatkowych zostało przedstawione w tabeli 3.19 oraz 3.20.
Tabela 3.19. Prawdopodobieństwo zmiany czasu trwania inwestycji na skutek zaistnienia
robót dodatkowych, według ankiet.
źródło – Opracowanie własne
Zmiana czasu [miesiące]

Prawdopodobieństwo [%]

(-∞; 0]

7,14

(0; 2]

14,20

(2;6]

53,57

(6;∞+)

25,00

Tabela 3.20. Prawdopodobieństwo zmiany kwoty kontraktowej inwestycji na skutek
zaistnienia robót dodatkowych, według ankiet.
Źródło: Opracowanie własne.
Zmiana kwoty umownej [%]

Prawdopodobieństwo [%]

(-∞; 0]

0

(0;10]

50,00

(10;20]

32,14

(20;30]

14,29

(30;∞+]

3,57
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Jednym z założeń podczas programowania badań ankietowych było zastosowanie
możliwie prostych formularzy odpowiedzi. Wobec czego zdecydowano, iż udział
poszczególnych robót branżowych w robotach dodatkowych nie będzie przedmiotem
planowanych badań. Brak pozyskania ww. danych w opinii autora nie był kluczowy do budowy
modelu zarządzania ryzykiem, a ewentualne wnioski dotyczące struktury udziału robót
dodatkowych mogą być wyciągnięte na podstawie informacji pozyskanych z badań opisanych
w pkt 3.2 oraz 3.3 pracy.
Po uporządkowaniu danych oraz archiwizacji uzyskanych, wypełnionych formularzy,
zakończono badania ankietowe. Badania ankietowe były ostatnim elementem badań własnych
przed rozpoczęciem budowy modelu zarządzania ryzykiem robót dodatkowych.

3.5.

Ocena zgromadzonych danych

Każde badania związane z pozyskiwaniem danych ze źródeł (historycznych, wiedzy
eksperckiej, etc.) wiążą się z określeniem liczby wyników/odpowiedzi możliwych do
wystąpienia w całości badanego zjawiska, służących do oceny jakości otrzymanych informacji.
W wyniku badań własnych autora pracy uzyskano dane w różnej formie. Efektem
wywiadów eksperckich było poznanie przekonań respondentów wyrażonych poprzez
określenie precyzyjnych przedziałów prawdopodobieństw, z kolei badania danych
historycznych lub badania ankietowe prowadziły do uzyskania informacji o zaistnieniu
badanego parametru lub braku jego wystąpienia (informacja w formie binarnej – TAK/NIE).
Dla obu typów uzyskanych formatów danych można szacować prawdopodobieństwa, jednak
w celu oceny zgromadzonych informacji należy przyjąć odmienne techniki. Zdecydowano, iż
dla danych pochodzących z wywiadów eksperckich zostaną wyznaczone miary statystyczne,
natomiast zgodność informacji otrzymanych z analizy dodatkowej dokumentacji kontraktowej
oraz badań ankietowych będzie sprawdzona przy pomocy współczynnika zgodności KendallaSmitha. Ocena pozyskanych danych prowadzone będzie w 4 grupach, odpowiadającym
badanym elementom procesu powstawania robót dodatkowych:
•

Wystąpienie robót dodatkowych;

•

Wystąpienie czynników powodujących roboty dodatkowe;

•

Zmiana czasu trwania inwestycji na skutek robót dodatkowych;

•

Zmiana kwoty inwestycji na skutek robót dodatkowych.

Ocena wyników – wywiady eksperckie
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Do opisu zgromadzonego zbioru danych pozyskanych z wywiadów eksperckich
zastosowano statystykę opisową. W tym celu wyznaczono wybrane parametry statystyczne
oraz miary opisu statystycznego zaprezentowane w tabeli 3.21.
Tabela 3.21. Wybrane miary opisu statystycznego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [220].
Parametr/miara statystyczna

Skrót

Charakterystyka

Średnia arytmetyczna

ŚR

Suma wartości podzielona przez ich ilość.

Mediana

ME

Wartość cechy w szeregu uporządkowanym
powyżej i poniżej, której znajduje się
jednakowa liczba obserwacji.

Estymator odchylenia
standardowego

EOS

Przeciętne odchylenie wartości cechy od jej
średniej arytmetycznej.

WZ

Miara zróżnicowania rozkładu cechu w
oparciu o średnią oraz odchylenie
standardowe.

KW I

Podział badanego rozkładu, w którym
znajdują się obserwacje zawierające
mniejsze lub równe 25% danego rozkładu
cechy.

Kwartyl III

KW III

Podział badanego rozkładu, w którym
znajdują się obserwacje zawierające
mniejsze lub równe 75% danego rozkładu
cechy.

Odchylenie ćwiartkowe

ODĆ

Miara pozycyjna zmienności wyników
obrazująca zmiany/różnice rozkładu cechy.

Jednorodność

JDR

Miara jednorodności rozkładu cechy –
stosunek średniej arytmetycznej i mediany.

Pozycyjny współczynnik
zmienności

PWZ

Miara zróżnicowania rozkładu cechy
w oparciu o kwartyl I oraz kwartyl III.

Skośność

SK

Miara symetrii/asymetrii rozkładu.

Kurtoza

KU

Miara koncentracji
średniej.

Współczynnik zmienności

Kwartyl I

wyników

wokół

Opis statystyczny rozpoczęto od analizy informacji dotyczących prawdopodobieństwa
występowania robót dodatkowych. Zebrano opinie ekspertów i wyznaczono zdefiniowane
wyżej miary statystyczne - tabela 3.22.
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Tabela 3.22. Ocena danych z wywiadów eksperckich – wystąpienie robót dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Parametr statystyczny

Wartość parametru

WZ

0,11

KW I

80,00

KW III

95,00

ODĆ

7,50

JDR

0,98

PWZ

0,08

SK

-0,10

KU

-2,24

Opinie ekspertów w zakresie prawdopodobieństwa występowania robót dodatkowych
można uznać za jednorodne, gdyż otrzymana wartość statystyki „JDR” mieści się w przedziale
(0,91 – 1,09). Podobnie, na podstawie współczynników zmienności „WZ” oraz „PWZ” można
stwierdzić, iż otrzymane dane cechują się małą zmiennością. Ujemna wartość kurtozy dla
badanych opinii wskazuje rozproszenie otrzymanych wartości od średniej, natomiast ujemna
skośność opisuje dane będące mniejsze od wyznaczonej średniej.
Następnie przystąpiono do oceny opinii ekspertów w zakresie prawdopodobieństwa
występowania czynników powodujących występowanie robót dodatkowych. Wyznaczone
miary statystyczne przedstawia tabela 3.23.
Tabela 3.23. Ocena danych z wywiadów eksperckich – czynniki powodujące roboty
dodatkowe.
Źródło: Opracowanie własne.
Wartość parametru dla poszczególnych czynników
Parametr
statystyczny
WZ

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

0,59

0,26

0,22

0,3

0,18

0,03

1,2

0,24

KW I

15

55

70

45

80

95

0

30

KW III

25

75

85

60

80

100

10

35

ODĆ

5

10

7,5

7,5

0

2,5

5

2,5

JDR

1,15

0,96

0,89

1,2

0,98

1,02

1,4

0,91

PWZ

0,25

0,14

0,09

0,17

0

0,03

1

0,07

SK

1,34

0,03

-1,29

1,29

-1,01

0,61

1,09

-1,12

KU

2,02

-0,87

0,91

0,91

2,55

-3,33

0,54

1,46
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Stosując przyjęte wcześniej podejście ocenie poddano opinie ekspertów dla każdego
z 8 czynników. Znaczące różnicę pomiędzy wartością średniej arytmetycznej i mediany można
zauważyć dla czynników: „Infrastruktura podziemna” (C3), „Opóźnienie dostaw” (C1), „Błędna
geologia” (C4), „Brak zamknięć” (C8). W opinii autora brak jednorodności dla tych czynników
wynika z doświadczenia ekspertów. Dotychczas realizowane inwestycje budowlane w Polsce
cechowały się dużą różnorodnością. Eksperci w ramach swojej dotychczasowej praktyki
zawodowej mogli uczestniczyć w przedsięwzięciach o bardzo różnych parametrach (wielkość
przedsięwzięcia, sposób realizacji inwestycji, wielkość budżetu, etc.). Istnieje również duże
prawdopodobieństwo, iż na skutek wielu różnic w realizacji inwestycji, Eksperci mogli nie
mieć do czynienia z zidentyfikowanymi czynnikami. To z kolei może mieć wpływ na brak
jednorodności opinii na temat tych czynników.
Pozycyjny współczynnik zmienności (PWZ) dla 7 czynników wskazuje na małą
zmienność opinii ekspertów w zakresie prawdopodobieństwa występowania czynników
powodujących roboty dodatkowe. Jedynie dla czynnika „Brak zamknięć” stwierdzono wysoką
wartość tej miary statystycznej.
Wartość parametru skośność (SK) dla czynników „Infrastruktura podziemna”, „Zmiany
rozwiązań” oraz „Brak zamknięć” jest mniejsza niż 0, co oznacza, że w większości wskazania
ekspertów są większe od średniej. Dla pozostałych czynników wartość parametru „SK” jest
wyższa od 0.
Kurtoza (KU) dla czynników „Zła organizacja” oraz „Błędy dokumentacji” osiągnęła
wartości ujemne, co wskazuje na rozproszenie ocen ekspertów od średniej. Dla pozostałych
czynników wartość wskaźnika „KU” wskazuje na skoncentrowanie opinii wokół średniej.
Kolejno przystąpiono do oceny konsekwencji występowania robót dodatkowych:
zmiany czasu trwania inwestycji oraz zmian kwoty inwestycji. Dla obu przeprowadzono
obliczenia i wyznaczono miary statystyczne. Wyniki zebrano i przedstawiono w tabeli 3.24
oraz 3.25.
Tabela 3.24. Ocena danych z wywiadów eksperckich – zmiana czasu trwania inwestycji.
Źródło: Opracowanie własne.
Zmiana czasu

WZ

KW I

KW III

ODĆ

JDR

PWZ

SK

KU

(-∞; 0]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0; 2]

0,39

28,00

41,00

6,50

0,99

0,18

0,59

0,42

(2;6]

0,17

34,00

44,00

5,00

0,93

0,12

-0,31

-2,41

(6;∞+)

0,38

19,00

29,00

5,00

0,92

0,20

-0,81

-0,16
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Tabela 3.25. Ocena danych z wywiadów eksperckich – zmiana kwoty inwestycji.
Źródło: Opracowanie własne.
Zmiana
kwoty
(-∞; 0]

WZ

KW I

KW III

ODĆ

JDR

PWZ

SK

KU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0;10]

0,31

15,00

21,00

3,00

0,91

0,16

-1,09

0,32

(10;20]

0,18

22,00

28,00

3,00

0,99

0,12

-0,21

-1,46

(20;30]

0,17

38,00

47,00

4,50

1,01

0,10

0,48

-0,66

(30;∞+]

0,41

12,00

19,00

3,50

1,12

0,27

0,06

-1,22

W obu ocenianych konsekwencjach robót dodatkowych eksperci ocenili wariant (-∞; 0]
zamiany kwoty i czasu na poziomie 0,00. Analizując jednorodność pozostałych ocen
ekspertów, większość wartości parametru JDR znajduje się w przedziale 0,91 – 1,09, co
pozwala uznanie uzyskanych wyników za dane jednorodne.
Podsumowując ocenę statystyczną, można przyjąć, iż pozyskane opinie ekspertów są
wystarczająco jednorodne, by mogły być wykorzystane w dalszych krokach budowy metody
zarządzania ryzykiem robót dodatkowych.
Wywiady z ekspertami oraz badania ankietowe są zbliżone do siebie metodycznie. Dla
obu z nich, głównym źródłem wiedzy jest informacja pozyskana z doświadczeń lub opinii
respondentów. Można założyć, iż każdy ekspertów, który z założenia, ma możliwie najlepsze
rozeznanie w danej dziedzinie, powinien udzielić zbliżonej odpowiedzi. Podobnie można
domniemywać dla badań przeprowadzonych na próbie uczestników procesu budowlanego
odpowiadających na pytania ankietowe. Takie założenia odnajdują przełożenie w podejściu
badawczym, które jako jakość otrzymanych informacji w tego typu badań wyraża się za
pomocą oceny zgodności opinii ekspertów (tu także uczestników ankiet) [223].
Część prac badawczych rozróżnia źródła pozyskanych informacji między ekspertów,
a innych uczestników badań, sprawdzając ich związki korelacyjne. Jedno z takich podejść
zostało przedstawione w pracy [134, 164]. Sposób wyboru uczestników badań pozwala założyć
iż zarówno eksperci uczestniczący w wywiadach, jak i respondenci wykonywanych badań,
posiadają równie bogatą praktykę oraz doświadczenie.
Ocena wyników – badania ankietowe
Do oceny jakości danych pozyskanych z badań ankietowych posłużono się
współczynnikiem konkordancji Kendalla-Smitha [36]. Współczynnik ten pozwoli na
wyznaczeni stopnia zgodności poglądów wszystkich uczestników badań ankietowych.
Współczynnik konkordancji Kendalla-Smitha przedstawia wzór (8):
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gdzie,
n – liczba ekspertów, sędziów kompetentnych,
k – liczba wariantów, liczba czynników ocenianych przez ekspertów.
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gdzie,
– średnia wartość sumy rang dla wszystkich wariantów,
&

– ocena i-tego eksperta dla j czynnika.

Respondenci odpowiadając na pytania ankietowe przypisywali oceny według
zaproponowanych wariantów odpowiedzi, zgodnych z formularzem badań. Tak sformułowane
pytania umożliwiały wystąpienie kilku jednakowych ocen dla każdego z badanych zagadnień.
Powtarzanie się jednakowych ocen w przypadku uszeregowania wyników prowadziło
powstania tzw. rang wiązanych. W celu pomiaru zgodności opinii ekspertów współczynnikiem
konkordancji Kendalla-Smitha należy zastosować metodę rang uśrednionych. Uśrednienie rang
polega na stworzeniu analogicznego szeregu dla uporządkowania mocnego, względem szeregu,
w którym wszystkie obiekty są rozróżnialne. Szczegółowy opis tej operacji przedstawiono
w pracy [30].
Zaistnienie rang wiązanych, oprócz zastosowania metody rang uśrednionych, wymaga
wprowadzenia w wzorze (8) korekty w mianowniku ze względu na rangi wiązane. W tym celu
dla szeregów, w których występują rangi powiązane wyznacza się wartość Ti wzór (11).

+ =

∑!&( ,&- − ,&

(11)

gdzie,
,& – liczba identycznych rang wiązanych w danej grupie,

* – liczba grup posiadających tą samą rangę (j = 1, 2, …, k) w i-tym szeregu.
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W przypadku badań, których wynikiem jest n szeregów z rangami wiązanymi wyznacza
się wartość T, stanowiącą korektę ze względu rangi wiązane we wszystkich szeregach. Wartość
T wyznacza się według wzoru (12).

+ = %+

(12)

(

gdzie,
. – liczba szeregów, w których występują rangi wiązane;
Ti – współczynnik rang wiązanych.
Uwzględnienie korekty ze względu na rangi wiązane prowadzi do modyfikacji wzoru
(8). Finalna postać współczynnika konkordancji Kendalla-Smitha, z uwzględnieniem
współczynnika T, przedstawia wzór (13).

=
gdzie,

$

1
. * - − * − .+
12

(13)

+ – współczynnik korekty ze względu na rangi wiązane;
Charakter prowadzonych badań ankietowych pozwolił na określenie trzech typowych
grup zagadnień, w których sprawdzona zostanie zgodność ekspertów poprzez wyznaczenie
współczynnika konkordancji Kendalla-Smitha. Zdaniem autora, do grup tych można zaliczyć:
a) Zgodność w zakresie określenia prawdopodobieństwa występowania czynników
powodujących wystąpienie robót dodatkowych (ocena 8 czynników);
b) Zgodność w zakresie określenia ważności czynników powodujących
wystąpienie robót dodatkowych (ocena 8 czynników);
c) Zgodność w zakresie określenia konsekwencji robót dodatkowych (ocena
2 konsekwencji).
Przyjęte

założenia

pozwoliły na

stworzenie

szeregów

w

trzech

zbiorach

odpowiadającym zdefiniowanym zakresom. Dla każdego z zbiorów należało dobrać rangi
w celu wyznaczenia współczynnika konkordancji Kendalla-Smitha. Przyjęto pięciostopniową
skalę rang, umożliwiającą ocenę zgodności dla wszystkich analizowanych grup zagadnień.
Rangi dla zakresu związanego z czynnikami (grupa a i b) przedstawia tabela 3.26.
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Tabela 3.26. Rangi wariantów odpowiedzi dla grupy a i b badań ankietowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Wariant odpowiedzi

Ranga

Wariant odpowiedzi

Ranga

Nigdy nie występuje

1

Nieważny

1

Sporadycznie występuje

2

Mało ważny

2

Czasami Występuje

3

Średnio ważny

3

Często występuje

4

Ważny

4

Zawsze występuje

5

Bardzo ważny

5

Warianty odpowiedzi dla grup a i b były jednakowe, osobno dla każdej z grup. Dla
rangowania odpowiedzi związanych z określeniem zmiany czasu trwania inwestycji
wykorzystano odpowiedzi respondentów po dostosowaniu ich do wymogów zakresów
konsekwencji (5 przedziałów zmiany kwoty inwestycji). Dla rangowania odpowiedzi
respondentów dotyczących zmiany czasu trwania wykorzystano bezpośrednio otrzymane
odpowiedzi z ankiet.
W przypadku grupy c warianty odpowiedzi były różne dla obu, zadanych
w kwestionariuszu pytań. Rangi dla odpowiedzi pytań z grupy c przedstawiono w tabeli 3.27.
Tabela 3.27. Rangi wariantów odpowiedzi dla grupy c badań ankietowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Wariant odpowiedzi

Ranga

Wariant odpowiedzi

Ranga

(-∞; 0]

1

brak wpływu

1

(0;10]

2

1-2 miesiące

2

(10;20]

3

3-4 miesiące

3

(20;30]

4

5-6 miesiące

4

(30;∞+]

5

powyżej 6 miesięcy

5

Po przyjęciu zasad rangowania dla każdej z trzech grup ocenianych zagadnień,
przystąpiono do wyznaczenia współczynnika konkordancji Kendalla-Smitha. Dla wszystkich
grup przeprowadzono rangowanie uwzględniające odpowiedzi 28 uczestników ankiet.
Kompletne obliczenia rangowania dla wszystkich analizowanych grup przedstawia załącznik
nr 4 do niniejszej pracy, natomiast poniżej zaprezentowano wybrane rekordy. Tabela 3.28
przedstawia rangowanie odpowiedzi dla grupy a, tabela 3.29 dla grupy b, natomiast tabela 3.30
to rangowanie odpowiedzi dla grupy c.
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Tabela 3.28. Rangowanie odpowiedzi – grupa a.
Źródło: Opracowanie własne.
Czynniki [ranga]
Respondent

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

1

2

2

5

5

4

5

4

3

2

1

1

3

3

4

5

2

2

…
27

1

3

5

4

4

5

5

5

28

3

2

5

3

3

4

4

3

Tabela 3.29. Rangowanie odpowiedzi – grupa b.
Źródło: Opracowanie własne.
Czynniki [ranga]
Respondent

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

1

2

2

5

5

5

5

3

3

2

1

1

3

3

4

5

2

2

…
27

1

2

5

5

5

5

5

4

28

4

4

5

5

4

4

5

5

Tabela 3.30. Rangowanie odpowiedzi – grupa c.
Źródło: Opracowanie własne.
Konsekwencje [ranga]
Respondent

Zmiana kosztu

Zmiana czasu

1

2

3

2

2

3

…
27

3

5

28

3

3

Zgodnie z przewidywaniami w wszystkich rangowaniach pojawiły się rangi wiązane.
Wobec czego dla przeprowadzenia dalszych obliczeń zastosowano metodę rang uśrednionych.
Wybrane rekordy rangowania uśrednionego przedstawiono w tabelach 3.31, 3.32 oraz 3.33,
natomiast pełne zestawienie ujęto w załączniku nr 4.
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Tabela 3.31. Rangowanie odpowiedzi, korekta ze względu na rangi wiązane – grupa a.
Źródło: Opracowanie własne.
Czynniki
Respondent

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

1

1,5

1,5

7

7

4,5

7

4,5

3

2

1,5

1,5

5,5

5,5

7

8

3,5

3,5

…
27

1

2

6,5

3,5

3,5

6,5

6,5

6,5

28

3,5

1

8

3,5

3,5

6,5

6,5

3,5

Tabela 3.32. Rangowanie odpowiedzi, korekta ze względu na rangi wiązane – grupa b.
Źródło: Opracowanie własne.
Czynniki
Respondent

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

1

1,5

1,5

6,5

6,5

6,5

6,5

3,5

3,5

2

1,5

1,5

5,5

5,5

7

8

3,5

3,5

…
27

1

2

6

6

6

6

6

3

28

2,5

2,5

6,5

6,5

2,5

2,5

6,5

6,5

Tabela 3.33. Rangowanie odpowiedzi, korekta ze względu na rangi wiązane – grupa c.
Źródło: Opracowanie własne.
Konsekwencje [ranga]
Respondent

Koszt

Czas

1

2

3

2

2

3

…
27

3

5

28

1,5

1,5

Po zakończeniu rangowania dla każdej z grup przeprowadzono obliczenia związane
z wyznaczeniem wskaźnika W, zgodnie z wzorem (8). W celu oceny zgodności respondentów
bada się wartość współczynnika W. Może on przyjąć wartości z przedziału od 0 do 1, gdzie
1 oznacza pełną zgodność uporządkowani, a 0 brak zgodności [220].
Jedno z odmiennych podejść zaproponowano w pracy [194], według którego można
przyjąć pięciostopniową skalę oceny zgodności współczynnika konkordancji Kendalla-Smitha.
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Stopnie zgodności wraz z odpowiadającymi im przedziałami wartości współczynnika
W przedstawiono w tabeli 3.34.
Tabela 3.34. Stopnie zgodności współczynnika konkordancji Kendala-Smitha.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [194].
Stopień zgodności

Wartość wskaźnika W

dostateczny

0,20 - 0,40

dobry

0,41 - 0,60

plus dobry

0,61 - 0,80

bardzo dobry

0,81 - 0,95

idealny

0,96 – 1,00

Wartość wyznaczonego wskaźnika W dla grup a, b i c dopasowano do założonych
przedziałów referencyjnych oraz wyznaczono stopień zgodności. Wyniki ujęto w tabeli 3.35.
Tabela 3.35. Stopnie zgodności współczynnika konkordancji Kendala-Smitha dla grup a, b
oraz c.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [194].
Grupa zagadnień

Wartość wskaźnika W

Stopień zgodności

grupa a

0,342

dostateczny

grupa b

0,207

dostateczny

grupa c

0,627

plus dobry

Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, iż odpowiedzi respondentów z wszystkich
analizowanych grup (a, b oraz c) są zgodne. W przypadku grupy a i b otrzymano dostateczny
stopień zgodności ocen, a dla grupy c wartość wskaźnika W, wskazuje na plus dobrą zgodność.
Stwierdzenie zgodności ocen uczestniczących w badaniach ankietowych, pozwala na
dalsze formułowanie wniosków i opinii w oparciu o pozyskane dane z badań własnych.
Otrzymane informacje mogą być więc wykorzystane do stworzenia autorskiej metody
zarządzania ryzykiem robót dodatkowych, w tym budowy modelu sieci bayesowskiej.

93

3.6.

Analiza wyników badań

Pozyskanie informacje i dane dotyczące robót dodatkowych w kolejowych inwestycjach
budowalnych zostały zestawione oraz porównane. Do porównania wyników wykorzystano
średnią

arytmetyczna

wyników

każdego

z

przeprowadzonych

badań.

Wszystkie

charakterystyki opisujące roboty dodatkowe przedstawiono w formie tabelarycznej, a także dla
lepszego zobrazowania uzyskanych wyników na wykresach.
Pierwszą

analizowaną

charakterystyką

jest

prawdopodobieństwo

wystąpienia

czynników powodujących roboty dodatkowe. W tabeli 3.36 zestawiono wartości
prawdopodobieństwa poszczególnych czynników uzyskanych w badaniach własnych oraz ich
średnią arytmetyczną. Uzyskane wyniki przedstawiono również na rysunku 3.4.
Tabela 3.36. Prawdopodobieństwo wystąpienia czynników powodujących roboty dodatkowe.
Źródło: Opracowanie własne.
Prawdopodobieństwo występowania czynników [%] – badania własne
Czynnik

Wywiady
Eksperckie

Dokumenty
kontraktowe

Badania
ankietowe

Wartość średnia

Opóźnienie
dostaw

23,00

6,25

46,43

25,23

Zła organizacja

67,00

6,25

45,00

39,42

Infrastruktura
podziemna

76,00

25,00

76,43

59,14

Błędna geologia

54,00

18,75

64,29

45,68

78,00

50,00

52,86

60,29

97,00

87,50

65,71

83,40

Brak zamknięć

7,00

6,25

50,00

21,08

Problemy na
stykach

32,00

0,00

46,43

26,14

Zmiany
rozwiązań
Błędy
dokumentacji
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Rys. 3.4. Prawdopodobieństwo wystąpienia czynników powodujących wystąpienie robót
dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Na podstawie otrzymanych wyników można zaobserwować, iż pozyskane informacje
opisujące czynniki powodujące roboty dodatkowe różnią się w zależności od źródeł wiedzy.
Można zaobserwować, że czynniki „Opóźnienie dostaw”, „Zła organizacja”, „Infrastruktura
podziemna”, „Błędna geologia”, „Problemy na stykach” według dokumentacji kontraktowej są
o wiele mniej prawdopodobne do wystąpienia niż w opinii respondentów wywiadów
eksperckich oraz na podstawie badań ankietowych. Co warte uwagi, czynnik „Błędy
dokumentacji” według wszystkich źródeł wiedzy jest czynnikiem o bardzo dużym
prawdopodobieństwie wystąpienia – średnia z trzech źródeł wiedzy wynosi 83,40%. Jest to też
czynnik, dla którego zaobserwowano największą zgodność ocen z uwagi na wykorzystaną
metodę badawczą.
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Kolejno, zaprezentowano wyznaczone prawdopodobieństwa wystąpienia robót
dodatkowych na skutek zaistnienia czynnika. Dane z badań własnych zestawiono w tabeli 3.37,
a przedstawienie graficzne zaprezentowano na rysunku 3.5.
Tabela 3.37. Prawdopodobieństwo wystąpienia robót dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia robót dodatkowych [%] – badania własne
Wywiady
Eksperckie

Dokumenty
kontraktowe

Badania ankietowe

Wartość średnia

88,4

93,75

66,76

82,97

Rys. 3.5. Prawdopodobieństwo wystąpienia robót dodatkowych na skutek pojawienia się
czynnika w wyniku zastosowania wybranych metod badawczych.
Źródło: Opracowanie własne.
Na podstawie otrzymanych wyników, można stwierdzić, iż wystąpienie robót
dodatkowych, niezależnie od źródeł jest zjawiskiem bardzo prawdopodobnym. Według badań,
roboty dodatkowe mogą się pojawić w 2 na 3 inwestycjach (66,67%), natomiast dokumenty
kontraktowe sugerują, aby prawdopodobieństwo wystąpienia robót dodatkowych szacować na
poziomie 93,75%.
Zgodnie z przyjętą kolejnością przedstawiono następnie otrzymane wyniki związane
z skutkami występowania robót dodatkowych. Tabela 3.38 przedstawia prawdopodobieństwo
zmiany czasu trwania inwestycji na skutek robót dodatkowych, natomiast zestawienie graficzne
zaprezentowano na rysunku 3.6.
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Tabela 3.38. Prawdopodobieństwo zmiany czasu trwania inwestycji na skutek wystąpienia
robót dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana czasu
[miesiące]

Prawdopodobieństwo zmiany czasu trwania inwestycji [%] – badania
własne
Wywiady
Dokumenty
Badania
Średnia
Eksperckie
Kontraktowe
ankietowe

(-∞; 0]

0,00

60,00

7,14

22,38

(0; 2]

36,80

33,33

14,29

28,14

(2;6]

40,20

0,00

53,57

31,26

(6;∞+)

23,00

6,67

25,00

18,22

Rys. 3.6. Prawdopodobieństwo zmiany czasu trwania inwestycji na skutek wystąpienia robót
dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Zależnie od metody badań i źródła wiedzy, można zaobserwować dużą rozbieżność we
wskazaniu prawdopodobieństwa wystąpienia zmiany czasu trwania inwestycji na skutek
zaistnienia robót dodatkowych. Dokumenty kontraktowe wskazują, iż najbardziej
prawdopodobny jest brak wydłużenia lub skrócenie czasu trwania inwestycji (60%), drugim
z kolei wariantem jest wydłużenie kontraktu do 2 miesięcy (33,33%). Odmienne zdanie mają
eksperci biorący udział w wywiadach i uczestnicy

badań ankietowych), wedle których

skrócenie lub brak wydłużenia czasu trwania inwestycji jest nieprawdopodobne (0%).
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Opierając się na ich opiniach można stwierdzić, iż najbardziej prawdopodobne wydłużenie
czasu trwania inwestycji zawiera się w przedziale czasowym od 2 miesięcy do 6 miesięcy.
Drugim, analizowanym skutkiem robót dodatkowych jest wpływ na kwotę kontraktową.
Otrzymane wyniki badań własnych zostały ujęte w tabeli 3.39, a następnie przedstawiono je na
rysunku 3.7.
Tabela 3.39. Prawdopodobieństwo zmiany kwoty inwestycji na skutek robót dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Prawdopodobieństwo zmiany kwoty inwestycji [%] – badania własne
Zmiana kwoty
umownej [%]

Wywiady
Eksperckie

Dokumenty
kontraktowe

Badania
ankietowe

Średnia

(-∞; 0]

0,00

6,67

0,00

2,22

(0;10]

17,20

73,33

50,00

46,84

(10;20]

24,80

0,00

32,14

18,98

(20;30]

43,40

13,33

14,29

23,67

(30;∞+]

14,60

6,67

3,57

8,28

Rys. 3.7. Prawdopodobieństwo zmiany kwoty inwestycji na skutek robót dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne.
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Podobnie jak w przypadku wskazań prawdopodobieństwa zmiany czasu trwania
inwestycji, tak prawdopodobieństwo zmiany kwoty umownej na skutek robót dodatkowych
zostało różnie oszacowane zależności od metody badań i źródła pozyskania danych. Według
dokumentów kontraktowych, najbardziej prawdopodobnym zjawiskiem jest zwiększenie
kwoty inwestycji do 10% kwoty umowy. Podobne przekonanie wyraża połowa respondentów
ankiet. Opierając się na opiniach ekspertów najbardziej prawdopodobne jest, iż zmiana kwoty
inwestycji zawierać się będzie w przedziale od 20% do 30% kwoty zapisanej w umowie.
Ostatnim elementem analizy jest zestawienie otrzymanych wyników dotyczących
udziału robót branżowych w pojawiających się robotach dodatkowych. Do porównania zostaną
wykorzystane dane uzyskane w wyniku prowadzonych wywiadów eksperckich oraz analizy
dokumentacji kontraktowej. Wyniki przedstawiono w tabeli 3.40.
Tabela 3.40. Prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych robót branżowych w robotach
dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Typ robót

Prawdopodobieństwo wystąpienia robót branżowych [%] –
badania własne
Wywiady
Dokumenty
Średnia
Eksperckie
kontraktowe

Roboty torowe

53,20

56,25

54,73

Roboty sieciowe

33,50

43,75

38,63

Roboty inżynieryjne

27,10

62,50

44,80

Roboty drogowe

9,07

50,00

29,54

Przebudowa srk

67,40

56,25

61,83

Roboty kubaturowe

16,60

25,00

20,80

Roboty instalacyjne

13,90

50,00

31,95

Prace projektowe

21,80

43,75

32,78

Inne prace

6,20

31,25

18,73

Wyniki ujęto także w formie graficznej na rysunku 3.8.
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Rys. 3.8. Prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych robót branżowych w robotach
dodatkowych, wyrażone w [%].
Źródło: Opracowanie własne.
Badania udziału robót branżowych w robotach dodatkowych nie stanowią zasadniczo
istoty niniejszej pracy. Stanowią jednak bardzo dobre źródło informacji na temat udziału
poszczególnych branż w procesie budowlanym, a także mogą obrazować potencjalne ryzyko
w kontekście całej inwestycji budowy infrastruktury kolejowej. Zarówno według ekspertów,
jak i dokumentów kontraktowych, najbardziej prawdopodobnym jest, iż robota dodatkowa
będzie związania z pracami torowymi lub robotami związanymi z przebudową urządzeń
sterowania ruchem kolejowym. Są to dwie podstawowe branże, w budowie linii kolejowej.
Można również zaobserwować, iż w większości przypadków prawdopodobieństwa wystąpienia
poszczególnych robót branżowych są większe dla danych pochodzących z dokumentacji
kontraktowej niż z opinii ekspertów.

100

3.7.

Podsumowanie badań własnych

Głównym celem przeprowadzonych badań własnych było zidentyfikowanie czynników
ryzyka oraz wskazanie konsekwencji ryzyka. Ponadto, podjęto próbę kwantyfikacji wartości
prawdopodobieństwa poszczególnych zdarzeń, tj. występowania czynników powodujących
roboty dodatkowe, występowania robót dodatkowych, a także konsekwencji robót
dodatkowych.
Spośród wielu istniejących sposobów pozyskiwania wiedzy, a także dostępnych metod
badawczych wybrano trzy:
•

wywiady eksperckie;

•

analizę dokumentów kontraktowych;

•

badania ankietowe.

Zastosowane metody badawcze umożliwiły pozyskanie danych i wiedzy z zakresu
omawianego zjawiska. Zdaniem autora oddają one możliwie szerokie, a jednocześnie
rzeczywiste informacje o przedmiocie badań. Uzyskane wyniki zostały opracowane w formie
syntetycznych danych dla każdego z analizowanych czynników i oddzielnie dla każdej
z zastosowanych metod ich pozyskiwania.
Opinie pochodzące z wywiadów eksperckich poddano ocenie zgodności przy użyciu
podstawowych

miar

statystycznych,

porównując

trzy

grupy

prawdopodobieństw:

występowania czynników powodujących roboty dodatkowe, warianty zmiany czasu trwania
inwestycji oraz warianty zmiany kwoty inwestycji. Do oceny wykorzystano m.in.
jednorodność, pozycyjny współczynnik zmienności, skośność oraz kurtozę. Wyznaczenie
wybranych parametrów statystycznych oraz miar opisu statystycznego umożliwiło pozytywną
ocenę jednorodności pozyskanych danych.
Informacje pozyskane z badań ankietowych również charakteryzowały się z zgodnością
ekspertów, co zostało wykazane za pomocą współczynnika konkordancji Kendalla-Smitha.
W przypadku opinii na temat częstości i ważności czynników powodujących roboty dodatkowe
zgodność ta została wykazana w stopniu dostatecznym, natomiast w przypadku konsekwencji
robót dodatkowych zgodność została wykazana w stopniu plus dobrym.
Przeprowadzone testy potwierdziły zgodność opinii ekspertów i jednorodność
zebranych danych pozwalając tym samym na prowadzanie dalszych analiz i wykorzystanie
uzyskanych wyników badań własnych do opracowania autorskiej metody zarzadzania ryzkiem
robot dodatkowych.
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Efektem badań własnych jest baza danych, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej
rozprawy.
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4. OPRACOWANIE METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ROBÓT
DODATKOWYCH
4.1.

Planowanie procesu zarządzania ryzykiem

Norma ISO 31000 [233] proponuje trzy filary zarządzania ryzykiem w postaci:
•

Zasad (Principles);

•

Struktury (Framework);

•

Procesu (Process).

Każdy z wymienionych elementów wpływa na siebie, a jakość (skuteczność) metody
zależeć będzie od jakości poszczególnych składników. O ile zasady są czynnikiem
niezmiennym i uniwersalnym dla każdego problemu, definiowalnym bezpośrednio w treści
normy, to struktury oraz proces powinny być dostosowywane do indywidualnych potrzeb
omawianego zagadnienia.
Należy jednak uwzględnić układ zaproponowany w treści normy, gwarantujący
jednocześnie jej skuteczność. Graficzny układ zależności w filarach zarządzania ryzkiem został
przedstawiony na rysunku 4.1.

Rys. 4.1. Układ zależności w zasadach, ramach i procesie zarządzania ryzykiem wg ISO 31000.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [233].
Struktura zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000 [233] opiera się przede wszystkim
na przywództwie oraz zaangażowaniu. Wartości te są przypisane jako kluczowe dla
przedstawicieli szczebla zarządzającego przedsiębiorstwa, z szczególnym uwzględnieniem
najwyższego kierownictwa.

Norma przywołuje pięć obszarów, obejmujących strukturę ramową zarządzania
ryzykiem:
•

Integracja;

•

Projekt;

•

Realizacja;

•

Ocena;

•

Poprawa.

Przyjęcie zaproponowanych zasad, a także opracowanie odpowiedniej struktury
umożliwia w pełni wykorzystanie kolejnego filaru zarządzania ryzykiem – procesu. Obejmuje
on szereg zadań, które powinny być dostosowane do unikalnego problemu wykorzystanego na
dowolnym poziomie analizowanego tematu, a wśród których wymienia się:
•

Ustalenie specyfiki analizowanego zagadnienia.;

•

Poznanie otoczenia politycznego, ekonomicznego lub społecznego;

•

Zbadanie poszczególnych elementów procesu i ich wzajemnych oddziaływań;

•

Określenie charakterystyk mierzalnych elementów procesu (np. kwantyfikacja
ryzyk, oszacowanie konsekwencji skutków, etc.).

Do opracowania autorskiej metody zarządzania ryzykiem zostanie wykorzystane
podejście zaproponowane przez ISO 31000 [233]. Proces zarządzania ryzykiem wg został
zaprezentowany na rysunku 4.2. Dla każdego zadań w procesie wskazano punkt niniejszej
pracy, który jest mu dedykowany.

Rys. 4.2. Proces zarządzania ryzykiem - układ zadań w podrozdziałach rozprawy doktorskiej.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [233].
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Opracowanie autorskiej metody zarządzania ryzykiem obejmować będzie pełny cykl,
uwzględniający wszystkie etapy procesu według opisu normowego. Do przeprowadzenia oceny
ryzyka wykorzystany zostanie jeden z sugerowanych przez Normę ISO 31010 sposobów,
tj. zastosowanie metody sieci bayesowskiej do budowy modelu oceny ryzyka (sieci Bayes’a)
[233].
Dla potrzeby stworzenia prawidłowo działającej sieci bayesowskiej zostanie
wykorzystany „Stanfordzki Protokół Aktywacji”, opisany szerzej w podrozdziale 2.5 rozprawy.
Czynności wymienione w protokole zbliżone są do działań opisywanych przez normę ISO
31000 [233], wobec czego odpowiednie zadania wykonywane w ramach opracowania metody
zarządzania ryzykiem będą również adekwatne do budowy sieci bayesowskiej. Graficzny układ
„Stanfordzkiego Protokołu Aktywacji” wraz z poszczególnymi jego krokami i odwołaniem do
podrozdziałów rozprawy, które je opisują został przedstawiony na rysunku 4.3.

Rys. 4.3. Tworzenie sieci bayesowskiej wg „Stanfordzkiego Protokołu Aktywacji” – układ
zadań w podrozdziałach rozprawy doktorskiej.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [68].
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4.2.

Ustalenie kontekstu

Proces zarządzania ryzykiem powinien zostać rozpoczęty szczegółowym rozpoznaniem
wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na badany problem. Norma ISO 31000 [233]
wyróżnia kilka poziomów szczegółowości ustalania kontekstu. Literalnie wyartykułowane są
potrzeby zdefiniowania:
•

kontekstu zewnętrznego;

•

kontekstu wewnętrznego;

•

kontekstu procesu zarządzania.

Wskazana jest również sugestia, aby podjąć próbę określania kryteriów ryzyka
niezbędnych do opisu, a także pracy nad tworzoną metodą zarządzania ryzykiem. Powyższe
kwestie związane z ustaleniem kontekstu zostaną omówione, z uwzględnieniem
najważniejszych uwarunkowań i cech badanego ryzyka.
Kontekst zewnętrzny:
Dla ustalenia kontekstu zewnętrznego ryzyka robót dodatkowych w kolejowych
inwestycjach budowlanych proponuje się określić warunki formalno-prawne, finansowanie,
a także specyfikę przedsięwzięć związanych z budową linii kolejowych w Polsce. Zasadniczo,
opis ten został przedstawiony w rozdziale nr 2.1 niniejszej pracy. Rozdział ten zawierał także
szczegółowy opis spółki PKP PLK S.A. będącej głównym zarządcą i jednocześnie inwestorem
na polskiej sieci kolejowej. Przywołano również opis budowlanego procesu inwestycyjnego
wraz z uwzględnieniem realizowanych programów kolejowych w Polsce (WPIK, KPK, etc.).
Dopełnieniem kontekstu zewnętrznego może być ogólna konkluzja, przedstawiająca obecną
sytuację na rynku przedsięwzięć kolejowych jako wyjątkową, gdzie skala trwających
i zaplanowanych robót jest znacząca.
Charakteryzując istniejące uwarunkowania realizacji inwestycji kolejowych w Polsce,
należy wspomnieć o nietypowej strukturze rynku. Obecnie, ogłoszone w KPK inwestycje
związane z projektowaniem lub budową linii kolejowych są na sporym etapie zaawansowania
[240]. Na dzień 31.12.2020 zrealizowano inwestycje w kwocie 36,0 mld zł, stanowi to 47,7%
realizacji ogółu programu. Zgodnie z wymogami inwestora, do przetargów mogą startować
jedynie przedsiębiorstwa, które spełniają odpowiednie warunki. Liczba przedsiębiorstw
wypełniająca te warunki jest mała i obejmuje kilkanaście podmiotów gospodarczych,
zazwyczaj średnich lub dużych przedsiębiorstw. Jak wykazuje praca autora rozprawy [136]
rynek wraz z rozstrzygnięciem kolejnych postępowań przetargowych ulega nasyceniu, co rodzi
obawy wykonania kolejnych przewidzianych w KPK inwestycji kolejowych.
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Ważnym punktem odniesienia każdej inwestycji budowlanej jest charakterystyka
dostępności kluczowych materiałów budowlanych [173]. Do wykonania linii kolejowej można
wyróżnić kluczowe materiały nawierzchniowe, m.in.: szyny, podkłady oraz rozjazdy. Z analizy
rynku dostawców materiałów budowlanych [254] oraz doświadczenia autora wynikających
z pracy zawodowej można stwierdzić, iż rynek ten jest bardzo mały. W przypadku krajowych
wytwórców materiałów budowlanych na potrzeby inwestycji kolejowych można wymienić
następujące liczby producentów lub dostawców dla opisanych wcześniej kluczowych
asortymentów (fabrycznie nowych):
•

szyny kolejowe – 2 przedsiębiorstwa;

•

rozjazdy kolejowe – 3 przedsiębiorstwa;

•

podkłady drewniane – 4 przedsiębiorstwa;

•

podkłady betonowe – 3 przedsiębiorstwa.

Przedstawione liczby wskazują, iż dostępność materiałów budowlanych jest
uzależniona od kilkunastu przedsiębiorstw. Monopolizacja rynku, a także brak nowych
dostawców lub producentów może prowadzić do negatywnych scenariuszy ekonomicznych.
Kontekst wewnętrzny:
Ustalenie kontekstu wewnętrznego w obrębie badanego problemu wiąże się
z doprecyzowaniem cech własnych podmiotu prowadzącego analizę ryzyka. Dla potrzeb
niniejszej pracy można zidentyfikować 3 uczestników procesu budowlanego związanych
z realizacją inwestycji kolejowych: inwestora (zamawiającego), inżyniera kontraktu
(zarządzającego/ pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego) oraz wykonawcę.
Inżynier kontraktu z racji wykonywanych czynności (funkcja doradcza, opiniotwórcza,
kontrolna, etc.), zasadniczo nie ponosi konsekwencji ewentualnego ryzyka robót dodatkowych.
Inwestor oraz wykonawca posiadają wspólny cel, jakim jest ukończenie z sukcesem
przedsięwzięcia, i choć w realizacji tego celu kierują się różnymi sposobami jego osiągnięcia
dobierając odpowiednią strategię, oba te podmioty mogą stanowić bezpośredniego
zarządzającego ryzykiem.
W obszarze zagadnień poruszanych w pracy dotyczących robót kolejowych, jako
wykonawcę rozumie się średnie lub duże przedsiębiorstwa, mogące z powodzeniem realizować
roboty budowlane w przedsięwzięciach z dużym budżetem inwestorskim. Przez inwestora
należy tu rozumieć zarządcę infrastruktury kolejowej. W przypadku zasadniczej większości
inwestycji w Polsce będzie to spółka PKP PLK S.A.
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Uwzględnienie specyfiki tych podmiotów gospodarczych pozwala założyć z dużym
prawdopodobieństwem, iż wewnątrz struktury przedsiębiorstwa znajduje się dedykowany dział
(pracownik) prowadzący analizę ryzyka [82]. Ryzyko to może być analizowane na wielu
płaszczyznach i odnosić się do poszczególnych profili działalności, w tym realizacji inwestycji
budowlanych. Niezależnie od tego faktu, rygor realizacji przedsięwzięcia budowlanego według
warunków FIDIC lub standardowej umowy o roboty budowlane zakłada proces zarządzania
ryzykiem, w tym procedurę postępowania w przypadku zaistnienia robót dodatkowych.
Kontekst procesu zarządzania
Trzecim elementem ustalenia kontekstu jest opis procesu zarządzania, w tym
zdefiniowanie jego unikalnych cech: celów (ogólnych lub szczególnych), zakresu,
poszczególnych etapów procesu, metodyki oceny ryzyka.
Głównym celem wykonawcy i inwestora jest osiąganie korzyści. Mogą one być
wyrażone za pomocą wartości, takich jak [107]: zysk, udział w rynku, rozwój kadr lub prestiż.
Należy zatem założyć, iż celem wykonawcy jest wywiązanie się z zawartej umowy (wykonania
obiektu lub robót budowlanych) przy osiągnięciu odpowiedniego zysku, z jednoczesnym
doskonaleniem zasobów własnych, a w konsekwencji budowanie pozycji w branży
budownictwa kolejowego. W kontekście analizy ryzyka robót dodatkowych przedsiębiorstwo
będzie kierowało się narzędziami do osiągnięcia założonych celów, do których należy bez
wątpienia zysk. Maksymalizację zysków osiąga się poprzez wiele różnych scenariuszy
zarządzania przedsiębiorstwem, jednak można ten proces sprowadzić do dwóch podstawowych
procedur [29]:
•

maksymalizacji przychodów;

•

minimalizacji wydatków.

W przypadku zarządzania ryzykiem robót dodatkowych wiąże się to bezpośrednio
z parametrami: dodatkowym kosztem robót dodatkowych lub wydłużeniem czasu trwania
inwestycji. Odpowiednio skalkulowana robota dodatkowa powinna zapewnić zysk, jednak
istnieje ryzyko, iż jej realizacja wpłynie na czas trwania całej inwestycji, a to z kolei może
prowadzić do poniesienia innych kosztów, np. kosztów pośrednich.
Ustalenie wielopoziomowego kontekstu zarządzania ryzykiem robót dodatkowych
umożliwia prawidłowe dalsze postępowanie z ryzykiem, tj. jego ocenę. Ocena ryzyka zostanie
przeprowadzona przy pomocy autorskiego modelu sieci bayesowskiej.
Zgodnie z założoną definicja ryzyka, jego miarą jest iloczyn dwóch elementów:
prawdopodobieństwa oraz skutku - wzór (1). Jak zostało określone w treści pracy, poprzez
konsekwencje (skutki) badanego problemu rozumie się:
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•

Zmianę czasu trwania inwestycji na skutek wystąpienia robót dodatkowych;

•

Zmianę budżetu inwestycji na skutek wystąpienia robót dodatkowych.

Wobec tak zadeklarowanych konsekwencji należy przyjąć dwa odmienne ryzyka, a ich
kombinacje zbadać na dalszym etapie określenia poziomów ryzyka.
Do budowy modelu sieci, a także do dalszych obliczeń zostaną wykorzystane wyniki
badań własnych. W punkcie 3.2 pracy przyjęto odpowiednio, 4 warianty zmiany czasu trwania
inwestycji oraz 5 wariantów zmiany budżetu na skutek wystąpienia robót dodatkowych. Autor
określił wartości liczbowe, odrębne dla poszczególnych wariantów konsekwencji, według
następujących zestawień:
•

Zmianę czasu trwania inwestycji na skutek wystąpienia robót dodatkowych - tabela
4.1;

•

Zmianę budżetu inwestycji na skutek wystąpienia robót dodatkowych – tabela 4.2.

Wartości liczbowe zostały dobrane w celu wyznaczenia wartości liczbowej ryzyka,
opisanej w dalszej części pracy. Dobranie wartości liczbowych poszczególnych wariantów
przyjęto subiektywnie zakładając, że im większa zmiana tym wyższa wartość liczbowa, zatem
pierwszy wariant konsekwencji (zmniejszenie lub brak zmian) odpowiada wartości 0, natomiast
następne warianty przypisane są kolejnym liczbom całkowitym.
Tabela 4.1. Wartości liczbowe dla konsekwencji zmiany czasu.
Źródło: Opracowanie własne.
Zmiana czasu [miesiące]

Wartość liczbowa

(-∞; 0]

0

(0; 2]

1

(2;6]

2

(6;∞+)

3

Tabela 4.2. Wartości liczbowe dla konsekwencji zmiany budżetu.
Źródło: Opracowanie własne.
Zmiana kwoty umownej [%]

Wartość liczbowa

(-∞; 0]

0

(0;10]

1

(10;20]

2

(20;30]

3

(30;∞+]

4
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Maksymalna wartość ryzyka może wynieść odpowiednio 3 (Tabela 4.1) lub 4 (Tabela
4.2), w zależności od analizowanej konsekwencji robót dodatkowych (zmiana czasu lub zmiana
kwoty umownej. W pracy zostaną uwzględnione kombinacje obu ryzyk, które zostaną
porównane i odniesione do założonych poziomów. To z kolei wymaga, aby zdefiniować
kombinacje celem zakwalifikowania do dalszego postępowania z ryzykiem – podjęcia działań
zapobiegawczych (mitygacji ryzyka).
Dla potrzeb pracy przyjęto, iż kombinacja obu ryzyk będzie dalej nazywana „ryzykiem
robót dodatkowych”. Wartość tego ryzyka zostanie przedstawiona jako suma otrzymanych
wartości zdefiniowanych wcześniej ryzyk. Wyznaczenie ryzyka robót dodatkowych
przedstawia wzór (13):

012 = 034 + 03!

(13)

gdzie,
Rrd – ryzyko robót dodatkowych;
Rzc – ryzyko zmiany czasu trwania inwestycji;
Rzk – ryzyko zmiany kwoty kontraktowej inwestycji.
Wobec powyższych założeń, wartość ryzyka zawierać się będzie w przedziale [0;7]. Dla
najbardziej korzystnej sytuacji ryzyko może wynieść 0, natomiast podczas zmaterializowania
najbardziej niekorzystniej sytuacji, wartość ryzyka osiągnie maksymalnie 7. Wobec
stosunkowo małego zakresu możliwych wyników założono 3 równe przedziały.
Zaproponowano również 3 poziomy ryzyka według powszechnie stosowanych podejść [172,
233] i odpowiadające im akceptowalności ryzyka. Zdefiniowane poziomy ryzyka wraz
z opisem zostały ujęte w tabeli 4.3.
Tabela 4.3. Poziomy ryzyka robót dodatkowych wraz z opisem.
Źródło: Opracowanie własne.
Wartość liczbowa

Poziom ryzyka

Akceptowalność ryzyka

[0 – 2,33)

mały

pomijalne

[2,33 – 4,67)

średni

akceptowalne

[4,67 – 7]

duży

nieakceptowalne

Dalsze postępowanie z ryzykiem uzależnione jest od jego charakteru. Proponowane
podejścia sugerują [210] aby ryzyko małe i średnie klasyfikować jako akceptowalne. Z kolei
ryzyko duże nie może zostać zaakceptowane, a jego dalsze traktowanie powinno obejmować
analizę wraz z poszukiwaniem odpowiednich sposobów mitygacji.
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Wobec powyższego założenia dla potrzeb pracy przyjęto, iż ryzyko w przypadku
wartości <4,67 zostanie zdefiniowane jako akceptowalne, z kolei ryzyko o wartości ≥4,67
będzie nie do zaakceptowania. Wartość 4,67 określa się jako poziom referencyjny ryzyka.

4.3.

Ocena ryzyka

Moduł oceny ryzyka jest najbardziej obszernym i pracochłonnym elementem
opracowywanej metody zarządzania ryzykiem robót dodatkowych. Autor wykorzysta
zgromadzone informacje, a także dane pozyskane z badań własnych, do stworzenia możliwie
kompletnego mechanizmu oceny ryzyka. Zbiór informacji posłuży do kolejnych faz tworzenia
sieci bayesowskiej, obejmującej:
•

Identyfikację ryzyka;

•

Analizę ryzyka;

•

Ewaluację ryzyka.

Ogólny układ tworzenia metody zarządzania ryzykiem przedstawiają rysunki 4.1 oraz
4.3. Każda faza wymaga szczegółowych działań oraz wykonania konkretnych operacji
w związku z budową sieci bayesowskiej Zgodnie z przyjętym założeniem, jak wspomniano
wcześniej, działania te będą oparte o wytyczne „Stanfordzkiego Protokołu Aktywacji”.

4.3.1. Identyfikacja ryzyka – budowa modelu sieci bayesowskiej
Dotychczasowe działania autora opisane w wcześniejszych rozdziałach pracy pozwoliły
na wystarczające rozpoznanie ryzyka robót dodatkowych. W celu podsumowania
dotychczasowych osiągnięć zebrano wiedzę i sklasyfikowano według układu z normy
ISO 31000 [233]:
•

Rozpoznano źródła ryzyka;

•

Zdefiniowano zdarzenia;

•

Określono następstwa.

Powyższe czynności po połączeniu z sobą stanowią ciąg przyczynowo-skutkowy
procesu ryzyka. W tak zdefiniowanym układzie, bez zaistnienia źródeł zdarzenie nie wystąpi.
Z kolei w przypadku, gdy zdarzenie nie pojawi się, to nie będą możliwe do określenia jego
konsekwencje. Omawiany ciąg przyczynowo-skutkowy, został zaimplementowany do
rozważanego problemu ryzyka robót dodatkowych w kolejowych inwestycjach budowlanych
i będzie również podstawą tworzonej sieci bayesowskiej. Ideogram takiego układu przedstawia
rysunek 4.4.
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Zaistnienie czynnika powodującego roboty
dodatkowe

Wystąpienie robót dodatkowych

Pojawienie się konsekwencji robót
dodatkowych
Rys. 4.4. Ciąg przyczynowo-skutkowy ryzyka robót dodatkowych w kolejowych
inwestycjach budowlanych.
Źródło: Opracowanie własne.
Równolegle do omawiania kolejnych kroków opracowania metody zarządzania
ryzykiem, prezentowane będą postępy związane z budowaniem sieci bayesowskiej. Sieć
zostanie stworzona przy użyciu oprogramowania GeNie [256].
Program nie pozwala na zapisywanie nazw własnych przy pomocy polskich znaków,
wobec czego węzły sieci oraz warianty zdarzeń w węzłach zostaną zapisane z wykorzystaniem
standardowego alfabetu łacińskiego. W treści pracy autor będzie się posługiwał pełnymi
nazwami w języku polskim.
Badania własne autora pracy pozwoliły na identyfikację ośmiu czynników
prowadzących do powstawania robót dodatkowych w kolejowych inwestycjach budowlanych.
Przyjęte źródła ryzyka są tożsame ze zidentyfikowanymi czynnikami. W I etapie informacje
związane ze źródłami ryzyka zostały zamodelowane jako oddzielne węzły sieci bayesowskiej.
W etapie II przystąpiono do modelowania zdarzeń ryzyka. Dla badanego problemu
można zaproponować kilka podejść, które w zależności od wyboru będą w dalszej
konsekwencji określać kolejne kroki tworzenia metody oraz budowy sieci. Definiowane
zdarzenie może być pojedyncze, bez dodatkowego precyzowania jego charakteru lub bardziej
złożone odnoszące się do szeregu kolejnych zdarzeń, bardziej szczegółowo modelując jego
specyfikę. Różne również mogą być konteksty określanych zdarzeń mających wpływ na badane
ryzyko. Autor zaproponował, iż w przypadku tworzonej metody zarządzania ryzykiem
wystarczające będzie zamodelowanie zdarzenia jako samego faktu wystąpienia robót
dodatkowych. Węzeł o takiej nazwie został wprowadzony do tworzonej sieci.
III etap dotyczy określenia następstw zdefiniowanego węzła sieci. Dla tworzonego
zdarzenia zaproponowano dwie główne konsekwencje wystąpienia robót dodatkowych: zmianę
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czasu oraz zmianę kwoty kontraktowej inwestycji. Następstwa te zostały wprowadzone do
modelu sieci, a do układu wprowadzono dwa wierzchołki sieci odpowiadające wymienionym
skutkom. Rysunek 4.5 przedstawia sieć po wprowadzeniu konsekwencji ryzyka.

Rysunek 4.5. Budowa sieci bayesowskiej – Etapy I-III.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.
Zaproponowany układ sieci zawierający wierzchołki określające: źródła, zdarzenia oraz
konsekwencje ryzyka posłuży jako podstawa do dalszego modelowania. W myśl zapisów
normy ISO 31000 [233] zasadnicza część, obejmująca identyfikację ryzyka, została
zakończona.

4.3.2. Analiza ryzyka – definiowanie topologii sieci
Analiza ryzyka wiąże się z szerszym spojrzeniem na zamodelowany układ sieci
bayesowskiej. Na tym etapie modelowania zostaną wykorzystane dane pozyskane z wywiadów
eksperckich, omówionych w pkt. 3.2 pracy. Informacje pozyskane z pozostałych źródeł będą
zaimplementowane w kolejnych krokach metody.
Każdy zdefiniowany wierzchołek sieci posiada minimum dwa stany opisujące
zdarzenie. Mogą one przedstawiać sytuację przeciwne (np. coś wystąpi/nie wystąpi) lub jako
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wariant z kilku możliwych (np. wariant założonych przedziałów). Dla każdego z węzłów należy
określić zdarzenia przypisując im wartość prawdopodobieństwa wystąpienia danego stanu.
Na podstawie informacji uzyskanych z badań własnych przyjęto, iż stany opisujące
wierzchołki źródeł oraz zdarzenia badanego ryzyka będą zamodelowane jako przeciwne.
Z kolei, dla wierzchołków opisujących konsekwencje ryzyka założono warianty według
rodzajów określonych w wynikach badań własnych. Dla wierzchołków z dwoma wariantami
zdarzeń przyjęto prawdopodobieństwo zgodnie z wynikami zawartymi w pkt. 3.2 pracy.
Prawdopodobieństwo zdarzeń przeciwnych wyznaczono z wzoru (14):

= 100% −

(14)

gdzie,
Pw1 – prawdopodobieństwo określone na podstawie wyników badań;
Pw2 – prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego.
Dla wierzchołków konsekwencji ryzyka zamodelowano wartości prawdopodobieństw
wystąpienia, zgodnie z otrzymanymi wartościami opisanymi w tabelach 3.3 oraz 3.4.
Wskazanie prawdopodobieństw zdarzeń (etap IV) wiąże się z wypełnieniem tablic
prawdopodobieństw warunkowych. Prawidłowe wypełnienie tablic wymaga znajomości
wszystkich możliwych kombinacji zdarzeń w wierzchołkach, a te wynikają zdefiniowanych
relacji. Do określenia relacji posłużono się przyjętym wcześniej ideogramem (Rys. 4.4).
Wynika z niego, iż tzw. „rodzicem” (ang. parent node) wierzchołków opisujących źródło
ryzyka będzie wierzchołek związany z zdarzeniem ryzyka. Natomiast, wierzchołki
przedstawiające konsekwencje ryzyka będą tzw. „dziećmi” (ang. child node) wierzchołka
tyczącego się zdarzenia ryzyka. Połączone wierzchołki wraz z nadanymi relacjami (łukami)
tworzą graf acykliczny (skierowany). Sieć wraz z nadanymi relacjami przedstawiono na
rysunku 4.6.
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Rys. 4.6. Etap IV budowy sieci bayesowskiej – nadanie relacji.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.
Po ustaleniu relacji można określić wszystkie kombinacje zdarzeń. Ich liczba zależy od
wszystkich możliwych stanów w zdefiniowanych wierzchołkach. Znajomości największej
liczby kombinacji stanów wymagały wierzchołki konsekwencji ryzyka. Nie wszystkie te
kombinacje można było odczytać z pozyskanych informacji. Zgodnie z przyjętym wcześniej
założeniem, brak występowania źródeł ryzyka nie powoduje robót dodatkowych, z kolei nie
pojawienie się robót dodatkowych nie implikuje żadnych konsekwencji.
Tak postawiony warunek nie pozwolił na wyznaczenie prawdopodobieństw
warunkowych w wierzchołku „Roboty Dodatkowe”. Wobec 8 „rodziców”, w wierzchołku tym
musiałyby zostać rozważone 28 kombinacji stanów. Do dalszej pracy z modelem zdecydowano
się na zastosowanie podejścia wykorzystującego model kanoniczy z zastosowaniem tzw.
„bramki LEAKY NOISY OR” [155]. Jest to mechanizm, który pozwala na redukcję kombinacji
z liczby 2k do liczby 2*k (gdzie: k-liczba „rodziców” danego binarnego wierzchołka).
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Mechanizm bramki NOISY-OR polega na redukcji prawdopodobieństw warunkowych
w danym węźle poprzez ich powiązanie za pomocą jednego z stanów w węźle. Zakładane
wobec

tego

są

jedynie

kombinacje

wymagające

określenia

mniejszej

liczby

prawdopodobieństw warunkowych. To z kolei pozwala na zmniejszenie liczby znanych
parametrów w tworzonej tablicy prawdopodobieństw warunkowych [155]. Przyjęte podejście
polega na wprowadzeniu pośredniego węzła między „rodzicem”, a badanym wierzchołkiem
sieci. Nowo dodany wierzchołek wykorzystuje mechanizm koncentracji prawdopodobieństwa
na stanie, gdy zarówno w „rodzicu”, jak i w analizowanym wierzchołku, występuje stan
powodujący zaistnienie danego zdarzenia. Ponadto, modelowany jest dodatkowy węzeł
dedykowany dla „przecieku” (ang. leak) oddający sytuację, w której pomimo braku wystąpienia
przyczyn, roboty dodatkowe się pojawią – nieznane jest źródło ryzyka powodujące roboty
dodatkowe.
Rozważany węzeł „Roboty Dodatkowe”, jak i jego „rodzice” są węzłami binarnymi,
tj. możliwe stany w węźle są stanami przeciwnymi („Wystąpi” i „Nie Wystąpi”), których
relacje można zapisać za pomocą wzoru (15):

=1−

(15)

gdzie,
P(A) – prawdopodobieństwo zdarzenia A;
P(B) – prawdopodobieństwo zdarzenia B.
Zakłada się również, że tworzony model sieci bayesowskiej posiada następujące
zależności [155]:
•

Ograniczenie przyczynowe – istnieje mechanizm, który powstrzymuje przyczyną
przed wywołaniem jej skutku, a obecność przyczyny powoduje wystąpienie skutku
wtedy i tylko wtedy gdy mechanizm ten jest wyłączony;

•

Niezależność przyczyn – mechanizm powodujący ograniczenie wystąpienia jednej
przyczyny jest niezależny od mechanizmu ograniczającego pozostałe przyczyny;

•

Odpowiedzialność – skutek może wystąpić tylko wtedy gdy przynajmniej jedna
z jego przyczyn występuje oraz nie jest ograniczona – wszystkie przyczyny, które
nie zostały wyraźnie określone należy zagregować w jedną nieznaną przyczynę.

Przyjęcie takich założeń opiera się na obserwacji, iż roboty dodatkowe nie wystąpią,
gdy nie wystąpią czynniki je powodujące. Przyjęto również, iż każdy z określonych czynników
jest od siebie niezależny, tj. wystąpienie błędów w dokumentacji w żaden sposób nie wpływa
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na prawdopodobieństwo wystąpienia np. nieudzielenia zamknięć torowych, pomimo
dochowania warunków kontraktowych. Dla tak określonych założeń można zastosować
metodykę szacowania prawdopodobieństw warunkowych opierających się na znajomości
jednego stanu w węźle „rodziców” wykorzystujących bramkę NOISY-OR. I tak, stosując
mechanizmy opisane w [49] można wyznaczyć prawdopodobieństwa warunkowe
poszczególnych stanów w wierzchołku „Roboty Dodatkowe” za pomocą następującego
algorytmu:
•

Zakłada się sieć bayesowską, gdzie Y jest węzłem posiadającym „rodziców”
(X1,…Xi, …,Xn), a obie zmienne są binarne;

•

Wprowadza się warstwę pośrednią dla sieci składającą się z węzłów
(Z1,…Zi, …,Zn);

•

Przyjmuje się, iż dla takiej sieci zachodzi zależność opisana wzorem (16):

1 =>ś@A ∃A/9 = +9
=<
0 A.DE9>=

+8|9 , … , 9
gdzie,

(16)

+8 – wystąpienie przyczyny zdarzenia w węźle Y;

+9 – wystąpienie przyczyny zdarzenia w węźle Zi;
•

Brak aktywnej przyczyny w węźle Zi nie spowoduje przyczyny w węźle
Xi: P(+zi|-xi)=0, a także zachodzi zależność opisana wzorem (17):

+9 | +

=F

(17)

gdzie,
1-pi nazywa się prawdopodobieństwem zahamowania przyczyny w węźle Xi.
•

Sytuacja, w której wszystkie przyczyny są nieaktywne nie mogą spowodować
wywołania przyczyny w węźle Y. Zaobserwowano jednak, że w takim przypadku
istnieje prawdopodobieństwo nazywane „przeciekiem” (ang. leak) i określające
sytuację w której wszystkie przyczyny są nieaktywne – p0;

•

Modelowanie „przecieku” w sieci odbywa się poprzez wprowadzenie węzła Z0,
takie, że P(+z0) = p0;

•

Określenie powyższych zależności pozwala na kwantyfikację sieci bayesowskiej,
w której dla tablicy prawdopodobieństw warunkowych (CPT) P(-x|y1,...,ym) można
zastosować wzór (18):
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Układ sieci opisującej wykorzystanie mechanizmu bramki „LEAKY NOISY-OR”
przedstawiono na rysunku 4.7 [67].

Rys. 4.7. Schemat sieci bayesowskiej wraz z mechanizmem „LEAKY NOISY OR”.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [67].
Dla wyznaczenia prawdopodobieństw wystąpienia robót dodatkowych przyjęto, iż
wszystkie czynniki powodujące roboty dodatkowe mają tą samą wartość, wynoszącą 0,884, co
odpowiada średniej wartości prawdopodobieństwa wystąpienia robót dodatkowych na
podstawie opinii ekspertów. Założenie to jest konieczne do prawidłowego zamodelowania
węzła sieci „Roboty Dodatkowe” (według rozdziału 3.2 pracy).
Następnie

wypełniono

wszystkie

tablice

prawdopodobieństw

warunkowych

zdefiniowanych wierzchołków utworzonej sieci bayesowskiej. Przykładowa wypełniona
tablica prawdopodobieństw warunkowych została zaprezentowana na rysunku 4.8.

Rys. 4.8. Wierzchołek „Zmiana Kwoty” – tablica prawdopodobieństw warunkowych.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.
Nadanie prawdopodobieństw poszczególnych zdarzeń w wierzchołkach oraz
wyznaczenie prawdopodobieństw warunkowych pozwala na przeprowadzenie obliczeń w sieci.
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Po przeliczeniu otrzymuje się kompletną, działającą sieć, umożliwiającą wyznaczenie ryzyka.
Sieć bayesowską uwzględniającą dane otrzymane z wywiadów eksperckich przedstawiono na
rysunku 4.9.

Rys. 4.9. Sieć bayesowska z uwzględnieniem danych z wywiadów eksperckich.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie
Warto zaznaczyć, iż program stosuje dla lepszej czytelności interfejsu zaokrąglenia
wartości prawdopodobieństw do setnych części punktu procentowego według zasad
matematycznych. Precyzyjna wartość prawdopodobieństw w każdym węźle może zostać
odczytana bezpośrednio w programie.

Dla przykładu,

rysunek

4.10 przedstawia

prawdopodobieństwa w węźle „Roboty dodatkowe”.
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Rys. 4.10. Prawdopodobieństwa w węźle „Roboty Dodatkowe”.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.

4.3.3. Kalibracja modelu
Opracowując metodę zarządzania ryzykiem zdecydowano się na umieszczenie zadań;
komunikacja, konsultacja, monitorowanie i przegląd w bloku „oceny ryzyka”. Autor przyjął,
że odbędzie się to poprzez pozyskanie nowych informacji o robotach dodatkowych z danych
pochodzących ze zrealizowanych przedsięwzięć budowy infrastruktury kolejowej, oraz przez
zbadanie opinii uczestników realizacji inwestycji kolejowych, co zostało szczegółowo
omówione w rozdziałach 3.3 oraz 3.4 niniejszej pracy. Planując dwie fazy procesu zarządzania
ryzykiem (komunikację i konsultację oraz monitorowanie i przegląd), zdecydowano się na
kalibrację modelu tworzonej sieci w dwóch krokach.
Istnieje

wiele

podejść

uwzględniających

jakość

pozyskanych

danych

wykorzystywanych do budowy sieci bayesowskiej oraz jej kalibracji [214, 215]. Autor pracy
[90] wskazuje jednak, iż za prawidłową ocenę informacji odpowiada twórca sieci. To on,
posiada największa wiedzę w badanym zagadnieniu i musi podjąć decyzję dotyczącą sposobu
traktowania danych, najbardziej odpowiednią do przedmiotu badań.
Występuje duża liczba kombinacji, w których jakość danych zależy od branży, specyfiki
badania czy też struktury budowanej sieci [90]. W przypadku informacji historycznych oraz
opinii ekspertów stanowiących bazę danych niniejszej pracy, zdecydowano się na rozróżnienie
danych pozyskanych z różnych źródeł wiedzy. Podobne podejście znajduje się również
w pracach [53, 215], gdzie szczegółowo przedstawiono sposób zbalansowania wiedzy
pochodzącej, zarówno od ekspertów, jak i z danych historycznych. Praca [68] sugeruje
natomiast aby opinie ekspertów (oceny) lub ważność (jakość) danych uwzględniać podczas
analizy hipotez poprzez dedykowane węzły sieci. Struktura sieci bayesowskiej służącej do
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analizy ryzyka robót dodatkowych w kolejowych inwestycjach budowlanych nie posiada
odpowiednich węzłów uwzględniających jakość danych, więc zdecydowano się na przypisanie
danym odpowiednich wag. Wagi te będą odzwierciedlać przekonania związane z pewnością
oraz jakością pozyskanych informacji. Przyjmując założenia z pracy [206] można stwierdzić,
iż obarczone największą niepewnością są dane uzyskane od ekspertów.
Finalnie, na potrzeby kalibracji sieci bayesowskiej przypisano następujące wagi do
informacji pochodzących z różnych źródeł wiedzy:
•

Wywiady eksperckie – waga 1;

•

Dane historyczne/Dokumenty kontraktowe – waga 2;

•

Badania ankietowe – waga 1.

Zbudowany model sieci bayesowskiej zaktualizowano w oparciu o pozostałe zestawy
danych, pozyskanych z analizy dokumentacji kontraktowej oraz badań ankietowych. W tym
celu została wykorzystana własność sieci bayesowskiej polegająca na zaktualizowaniu
prawdopodobieństw w węzłach – uczeniu się sieci. Zdecydowano, iż w pracy zostanie
wykorzystana metoda oparta na algorytmie EM (ang. Expectation – Maximization) [38].
Zastosowany algorytm jest metodą iteracyjną składającą się z dwóch kroków [48]:
•

Szacowania (ang. Expectation) prawdopodobieństwa w węźle parametru ϴt dla
funkcji Q(ϴ’| ϴ);

•

Aktualizacji

prawdopodobieństwa

parametrów

poprzez

maksymalizację

(ang. Maximization) funkcji: ϴn+1 = arg maxϴ Q(ϴ| ϴn),
gdzie,
Y jest zmienną posiadającą funkcję gęstości prawdopodobieństwa p(y|ϴ);
ϴ - nieznana wartość wektora parametru funkcji p;
y – wartość (wynik) wariantu pochodzącego z Y;
Z – zmienna dla której zależność ϴ —> Z —> Y tworzy łańcuch Markova;
Przy założeniu zależności [48]:
•

p(z, y|ϴ) = p(z|ϴ)p(y|z);

•

Q(ϴ’|ϴ) = N @OP F 9|ϴ F 9|8, ϴR S .

Efektem zastosowania algorytmu jest zaktualizowanie prawdopodobieństw w sieci –
„nauki”. W pracy przyjęto uczenie sieci w dwóch turach. Pierwsza polegała na wprowadzeniu
informacji z dokumentów kontraktowych, druga natomiast, związana była związana
z implementacją informacji pozyskanych z przeprowadzonych badań ankietowych. Nauka sieci
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bayesowskiej w programie GeNie wymaga w pierwszej kolejności odpowiedniego
sformatowania otrzymanych danych. Rozwiązanie to zakłada doprowadzenie wszystkich
zbadanych przypadków do formatu wartości odpowiadających węzłom i wariantom
zdefiniowanych w sieci. Układ danych uczących pochodzących z dokumentów kontraktowych
dla 16 inwestycji przedstawia rysunek 4.11.

Rys. 4.11. Dane uczące pochodzące z dokumentów kontraktowych.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.
Kolejno, sformatowane dane zostały wprowadzone do programu i rozpoczęto naukę
z wykorzystaniem algorytmu EM. Zgodnie z sugerowaną konwencją, przyjęto, iż dane bazowe
(z wywiadów eksperckich) są istotnym punktem odniesienia, a uzyskane przekonania mają
znaczący wkład do tworzonego modelu. Wobec tego, podczas uczenia sieci założono parametry
startowe (ang „initialization parameter”) algorytmu, a ich ważność (ang „confidence”)
określono w liczbie równej 5, odpowiadającej liczbie uzyskanych odpowiedzi respondentów.
Okno przedstawiające krok nauki parametrów sieci bayesowskiej z wykorzystaniem algorytmu
EM pokazano na rysunku 4.12.

Rys. 4.12. Okno nauki sieci z wykorzystaniem algorytmu EM.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.
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Wykonanie obliczeń

związanych

aktualizacją poziomów prawdopodobieństw

zakończyło naukę parametrów w węzłach sieci bayesowskiej. Sieć bayesowską zawierającą
dane z wywiadów eksperckich, uaktualnione o informacje z dokumentów kontraktowych
przedstawia rysunek 4.13.

Rys. 4.13. Sieć bayesowska zaktualizowana o dane z dokumentów kontraktowych.
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.
Następnym krokiem było wprowadzenie do sieci informacji pozyskanych z badań
ankietowych. Ponieważ, format udzielonych odpowiedzi nie był tożsamy z dokumentami
kontraktowymi autor, zdecydował aby na podstawie uzyskanych danych zasymulować
możliwe scenariusze realizacji inwestycji kolejowych.
Dla oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia lub nie wystąpienia danego
czynnika powodującego roboty dodatkowe posłużono się macierzą możliwych kombinacji
wystąpienia czynników powodujących roboty dodatkowe (Tabela 4.4). Ujęto w niej warianty
odpowiedzi dot. częstości występowania danego czynnika powodującego roboty dodatkowe
oraz jego ważność. Kolorem żółtym zostały zaznaczone kombinacje, które będą symulowały
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przypadek powodujący wystąpienie danego czynnika generującego roboty dodatkowe.
Pozostałe przypadki odpowiadać będą sytuacji, gdy dany czynnik nie wystąpi.
Tabela 4.4. Macierz możliwych kombinacji wystąpienia czynników powodujących roboty
dodatkowe.
Źródło: Opracowanie własne.
Częstość występowania danego czynnika

Ważność danego czynnika

nigdy nie
występuje

sporadycznie
występuje

czasami
występuje

często
występuje

zawsze
występuje

Nie ważny
Mało ważny
Średnio ważny
Ważny
Bardzo ważny
Dla określenia ważności danego czynnika przyjęto 5-stopniową skale punktową (Tabela

4.5).
Tabela 4.5. Wagi określające ważność poszczególnych czynników powodujących roboty
dodatkowe.
Źródło: Opracowanie własne.

Dla

Wariant odpowiedzi

Waga

Nie ważny

0

Mało ważny

1

Średnio ważny

2

Ważny

3

Bardzo ważny

4

odpowiedzi

określających

częstość

wykorzystano

wartości

średnie

prawdopodobieństwa zgodnie z tabelą 3.14. Po określeniu wag oraz zdefiniowaniu częstości
występowania czynników powodujących roboty dodatkowe przystąpiono do obliczenia
średniej ważonej zgodnie z wzorem (19):
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U

02 = % T ∗

(19)

(

gdzie,
Rd – Możliwość wystąpienia robót dodatkowych;
Ci – Częstość występowania i-tego czynnika, zgodnie tabelą 3.14.;
wi – Waga i-tego czynnika, zgodnie z tabelą 4.5.
Maksymalną wartością jaką może osiągnąć Rd jest 28,8. Wobec powyższego przyjęto,
że pojawienie się robót dodatkowych zostanie zasymulowane następująco:
02 = <

≥ 14,4 − XOYO,D SOSD,*O D 8Z,ąFA
< 14,4 − XOYO,D SOSD,*O D .A> 8Z,ąFA

Konsekwencje robót dodatkowych zostały przyjęte zgodnie z przedziałami
omówionymi w rozdziale nr 3.4 pracy.
Poczynione założenia pozwoliły na symulację zaistnienia czynników powodujących
roboty dodatkowe w oparciu o dane ankietowe pozyskane od wszystkich respondentów. Wobec
czego można było wykorzystać powtórnie algorytm EM do nauki sieci bayesowskiej (dla sieci
po wprowadzeniu danych historycznych – Rys. 4.13). Ponownie jak w poprzednim kroku,
sformatowano dane do wymogów użytego oprogramowania. Sformatowane dane przedstawia
rysunek 4.14.

Rys. 4.14. Dane uczące dla zasymulowanych inwestycji na podstawie ankiet.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.
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Poprawna implementacja danych do programu umożliwiła ponowną naukę sieci.
Przeprowadzono kolejne obliczenia według algorytmu EM, pozostawiając dane źródłowe (ang.
keep original) z zastrzeżeniem, iż ważność danych źródłowych (ang. confidence) wyniosła 37.
Liczba ta odpowiada sumie dotychczas wykorzystanych rekordów do nauki oraz uwzględnieniu
jakości danych (uwzględnieniu wag) - 5 przypadków bazowych pozyskanych z wywiadów
eksperckich oraz 32 zbiory danych otrzymanych z dokumentów kontraktowych. Sieć po
aktualizacji o dane z badań ankietowych przedstawiono na rysunku 4.15.

Rys. 4.15. Sieć bayesowska zaktualizowana o dane pozyskane z badań ankietowych.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.
Zbudowana sieć została wykorzystana do dalszej pracy nad tworzoną metodą
zarządzania ryzykiem. Etap implementacji danych uzyskanych z badań własnych został
zakończony.

4.3.4. Ewaluacja ryzyka robót dodatkowych
Finalnym efektem tworzonej sieci bayesowskiej jest skwantyfikowanie ryzyka robót
dodatkowych. Zgodnie z założeniem zawartym w punkcie 4.1 pracy do wyznaczenia ryzyka
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robót dodatkowych wymagane będzie wyznaczenie dwóch ryzyk: ryzyka zmiany czasu trwania
inwestycji (Rcz) oraz ryzyka zmiany budżetu inwestycji (Rkk).
Wszystkie niezbędne wartości zostały wprowadzone do sieci, a także zaktualizowane
poprzez odpowiednią naukę parametrów sieci. Wartości obu składowych ryzyka robót
dodatkowych można obliczyć poprzez każdorazowe, powtórne wykonywanie obliczeń. Ideą
tworzonego modelu jest maksymalizacja automatyzacji procesu wyznaczania ryzyka. W tym
celu zdecydowano się na wykorzystanie węzłów użyteczności (ang. utility node) oraz ich
zmodyfikowanego rodzaju, tj. wieloatrybutowych węzłów użyteczności (ang. multi-attribute
utility node – MAU) oraz wprowadzenie ich do utworzonej sieci bayesowskiej. Węzły
użyteczności pozwalają m.in. na zamodelowanie w węźle wartości uzależnionej od
prawdopodobieństw „rodziców” generując „użyteczność” lub

dosłownie „pożytek”

z uzyskanych informacji. Natomiast wieloatrybutowe węzły użyteczności pozwalają na
modyfikację oraz dalsze przetwarzanie tych informacji wiążąc bezpośrednio węzły
użyteczności. Wobec tego, „rodzicami” węzłów MAU mogą być wyłącznie węzły użyteczności
lub inne węzły MAU [161]. W modelu, wieloatrybutowe węzły użyteczności posłużą do
odwzorowania zależności przedstawionych w wzorze (13), który z kolei pozwoli na ocenę
wyznaczonego poziomu ryzyka.
Autor zaproponował utworzenie w modelu warstwy pośredniej między węzłem
konsekwencji, a węzłem MAU wyliczającym ryzyko robót dodatkowych. Warstwa ta składa
się z liczby węzłów użyteczności równej liczbie wariantów poszczególnych konsekwencji
robót dodatkowych. Wobec tego węzeł „Zmiana czasu” posiadać będzie 4 węzły „dzieci”,
a węzeł „Zmiana kwoty” będzie „rodzicem” dla 5 węzłów. W każdym z 9 z nich zostanie
zamodelowane prawdopodobieństwo wynoszące 1 (100%) dla jednego z wariantów
konsekwencji. Precyzując, węzeł "Częstość miesiące_inf_0” zostanie zamodelowany jako
sytuacja, w której występuje jedynie zmiana czasu trwania inwestycji na skutek robót
dodatkowych obejmująca skrócenie lub wydłużenie czasu trwania inwestycji do 2 miesięcy.
Tablica prawdopodobieństw warunkowych dla węzła „Częstość miesiące_inf_0” została
przedstawiona na rysunku 4.16.
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Rys. 4.16 Tablica prawdopodobieństw warunkowych dla węzła „Częstość miesiące_inf_0”.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.
Podobnie zadano prawdopodobieństwa warunkowe dla wszystkich 9 węzłów będących
odpowiednikami konsekwencji robót dodatkowych. Zabieg ten pozwolił na zastosowanie
jednego wieloatrybutowego węzła użyteczności łączącego zamodelowane węzły użyteczności.
Zadano węzeł MAU o nazwie „Ryzyko” i zamiast standardowej tablicy prawdopodobieństw
warunkowych zadano funkcję opisującą rozwinięcie wzoru (13). Funkcja przedstawia sumę
iloczynów

wag

oraz

prawdopodobieństw

wystąpienia

poszczególnych

wariantów

konsekwencji robót dodatkowych.. Definicję wartości węzła „Ryzyko” przedstawiono na
rysunku 4.17.

Rys. 4.17. Funkcja wyznaczająca ryzyko robót dodatkowych w węźle „Ryzyko”.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.
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Zastosowane rozwiązanie pozwoliło na wyznaczenie wartości ryzyka robót
dodatkowych

z

wykorzystaniem

sieci

bayesowskiej.

Przy

przyjęciu

wartości

prawdopodobieństw warunkowych, uzyskanych po nauce parametrów sieci, sieć wyznaczyła
wartość ryzyka wynoszącą 2,621.
Układ sieci bayesowskiej po wprowadzeniu kolejnych węzłów przedstawia rysunek
4.18.
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Rys. 4.18. Sieć bayesowska z wprowadzonym komponentem liczącym ryzyko robót dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.

4.3.5. Postępowanie z ryzykiem
Dalsze postępowanie z ryzykiem uzależnione jest od poziomu referencyjnego ryzyka.
Wyznaczoną przez sieć wartość ryzyka należy odnieść do poziomu referencyjnego
i zadecydować czy należy podjąć czynności w celu mitygacji ryzyka, czy ryzyko może zostać
zaakceptowane. W niniejszej rozprawie poziom referencyjny ryzyka wyznaczono
w podrozdziale 4.1 rozprawy i wynosi on 4,67.
Zbudowana sieci bayesowska (Rys. 4.18) wyznaczyła ryzyko robót dodatkowych na
poziomie 2,621. Wartość ta jest mniejsza do przyjętego poziomu referencyjnego (4,67), co
pozwala stwierdzić, że w tym przypadku ryzyko robót dodatkowych należy uznać za
akceptowalne.
Przedstawione dotychczas podejście przedstawia scenariusz ogólny, odpowiadający
sytuacji, gdy żaden z węzłów sieci nie może być bardziej dookreślony (nie znane są
szczegółowe prawdopodobieństwa analizowanych scenariuszy zdarzeń).
W dalszej części pracy zostaną omówione inne scenariusze dla przedsięwzięć
kolejowych, dla których przeprowadzone będą kolejne analizy ryzyka.
Potrzeba dalszego traktowania ryzyka została zamodelowana w kolejnym węźle MUA,
który w zależność od uzyskanej wartości ryzyka przypisuje liczbę 0 lub 1.
Węzeł ten nazwano „Określenie właściwości ryzyka”, a przy wyznaczaniu zależności
wykorzystano funkcję „if”. Dla przedziału [0 ; 4,67) węzeł przyjmuje wartość „1”, co oznacza
zaakceptowanie poziomu ryzyka, natomiast dla poziomu ryzyka z zakresu [4,67; 7] wartość
„0”, co oznaczać będzie brak akceptacji i konieczność podjęcia działań zmierzających do
obniżenia poziomu ryzyka. Definicję węzła „Określenie właściwości ryzyka” przedstawia
rysunek 4.19.

Rys. 4.19. Funkcja wyznaczająca sposób dalszego postępowania z ryzykiem – węzeł
„Określenie właściwości ryzyka”.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.
Zamodelowanie węzła decyzyjnego, informującego o akceptacji lub jej braku dla
wyznaczonego poziomu ryzyka zakończyło budowę sieci bayesowskiej. Sieć ta w dalszej części
rozprawy nazywana będzie jako sieć bazowa (rysunek 4.20.) i posłuży do dalszej analizy
możliwych scenariuszów zdarzeń, a także podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem
ryzykiem.
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Rys. 4.20. Bazowa sieć bayesowska do wyznaczania ryzyka robót dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.

4.4.

Monitoring metody zarządzania ryzykiem

Wypełniając założenia normowe PN-EN ISO 31000 [233] monitoring i przegląd
proponowanej metody, należą do działań towarzyszących w procesie zarzadzania ryzykiem
i powinny być prowadzone w sposób ciągły. Norma sugeruje, aby odbywało się to zarówno
przy pomocy komunikacji i konsultacji z podmiotami zewnętrznymi, poprzez krytyczne
obserwowanie, jak i przegląd dotychczasowych rozwiązań zastosowanych do realizacji
kolejnych zdań procesu. Nowo zidentyfikowane czynniki ryzyka lub konsekwencje jego
wystąpienia można implementować do stworzonego już modelu sieci z wykorzystaniem
przedstawionych metod uczenia. Istniejące komponenty sieci (węzły, relacje lub warianty)
mogą również ulegać aktualizacji lub innym modyfikacjom. Zbudowana sieć bazowa stanowić
może więc punkt wyjścia do jej doskonalenia w zależności od potrzeb interesariuszy
(wykonawcy lub inwestora).

4.5.

Ocena działania sieci bazowej

Modelowanie inwestycji historycznych w stworzonej sieci bayesowskiej wymagało
zdefiniowania wszystkich zaistniałych czynników powodujących roboty dodatkowe. Po
ponownej analizie dodatkowych dokumentów historycznych stwierdzono występowanie
wybranych czynników, a następnie przygotowano te informacje celem wprowadzenia do sieci.
Posługując się przyjętymi oznaczeniami (inwestycje, czynniki), w tabeli 4.6 zestawiono
schematycznie czynniki, które wystąpiły podczas ponownej analizy dodatkowej dokumentacji
kontraktowej. Znakiem „+” oznaczono czynniki, które realnie wystąpiły, natomiast znakiem
„-” te, które nie zaistniały.
Tabela 4.6. Występowanie czynników w analizowanych inwestycjach – zestawienie.
Źródło: Opracowanie własne.
Czynniki
Inwestycja

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

I1

-

-

-

-

+

+

-

-

I2

-

-

+

+

+

+

-

-

I3

-

-

-

-

-

+

-

-

I4

-

-

-

-

-

+

-

-

I5

-

-

-

+

-

-

-

-

I6

-

-

-

-

-

+

-

-

I7

-

+

-

+

+

+

+

-

I8

-

-

-

-

+

+

-

-

I9

+

-

-

-

-

+

-

-

I10

-

-

-

-

+

+

-

-

I11

-

-

+

-

-

+

-

-

I12

-

-

-

-

+

+

-

-

I13

-

-

-

-

+

+

-

-

I14

-

-

+

-

+

+

-

-

I15

-

-

-

-

-

+

-

-

I16

-

-

-

-

+

+

-

-

Kolejno, dla każdej z 16 analizowanych inwestycji został zamodelowany układ
występujących czynników, powodujących roboty dodatkowe. W efekcie otrzymano
zestawienie 16 różnych układów sieci bayesowskiej. Dla każdej z nich odczytano wartości 16
par konsekwencji (zmiana czasu trwania inwestycji, zmiana kosztu inwestycji), spośród
których wyłoniono konsekwencje o największym prawdopodobieństwie. Otrzymane dane
zestawiono i przedstawiono w formie tabelarycznej (tabela 4.7).
Tabela 4.7. Prognoza konsekwencji dla 16 inwestycji za pomocą sieci bazowej.
Źródło: Opracowanie własne.
Konsekwencje prognozowane
Prawdopodobieństwo
Prawdopodobieństwo
Zmiana kwoty
wystąpienia
wystąpienia
umownej [%]
konsekwencji [%]
konsekwencji [%]
30,24
(0;10]
37,39

Inwestycja

Zmiana czasu
[miesiące]

I1

(-∞; 0]

I2

(-∞; 0]

30,19

(0;10]

37,42

I3

(-∞; 0]

30,46

(0;10]

37,27

I4

(-∞; 0]

30,46

(0;10]

37,27

I5

(-∞; 0]

30,27

(0;10]

37,37

I6

(-∞; 0]

30,46

(0;10]

37,27

I7

(-∞; 0]

30,18

(0;10]

37,42

I8

(-∞; 0]

30,24

(0;10]

37,39

I9

(-∞; 0]

30,46

(0;10]

37,27

I10

(-∞; 0]

30,24

(0;10]

37,39

I11

(-∞; 0]

30,24

(0;10]

37,39
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I12

(-∞; 0]

30,24

(0;10]

37,39

I13

(-∞; 0]

30,24

(0;10]

37,39

I14

(-∞; 0]

30,20

(0;10]

37,42

I15

(-∞; 0]

30,46

(0;10]

37,27

I16

(-∞; 0]

30,24

(0;10]

37,39

Sprawdzenie poprawności działania modelu wymaga porównania realnie otrzymanych
wariantów konsekwencji robót dodatkowych z wariantami przewidywanymi przy pomocy sieci
bayesowskiej (wymienionych w tabeli 4.7). Dane te zostały zebrane w tabeli 4.8. Dodatkowo,
kolorem zielonym zaznaczono pary wariantów które zostały przewidziane zgodnie
z rzeczywiście otrzymanymi danymi.
Tabela 4.8. Rzeczywiste oraz prognozowane warianty konsekwencji robót dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne.

Inwestycja
I1

Konsekwencje rzeczywiste
Zmiana czasu
Zmiana kwoty
[miesiące]
umownej [%]
(-∞; 0]
(0;10]

Konsekwencje prognozowane
Zmiana czasu
Zmiana kwoty
[miesiące]
umownej [%]
(-∞; 0]
(0;10]

I2

(-∞; 0]

(0;10]

(-∞; 0]

(0;10]

I3

(-∞; 0]

(0;10]

(-∞; 0]

(0;10]

I4

(-∞; 0]

(0;10]

(-∞; 0]

(0;10]

I5

(-∞; 0]

(0;10]

(-∞; 0]

(0;10]

I6

(6;∞+)

(30;∞+]

(-∞; 0]

(0;10]

I7

(0; 2]

(0;10]

(-∞; 0]

(0;10]

I8

(-∞; 0]

(0;10]

(-∞; 0]

(0;10]

I9

(-∞; 0]

(-∞; 0]

(-∞; 0]

(0;10]

I10

(-∞; 0]

(-∞; 0]

(-∞; 0]

(0;10]

I11

(0; 2]

(20;30]

(-∞; 0]

(0;10]

I12

(-∞; 0]

(0;10]

(-∞; 0]

(0;10]

I13

(-∞; 0]

(0;10]

(-∞; 0]

(0;10]

I14

(0; 2]

(20;30]

(-∞; 0]

(0;10]

I15

(0; 2]

(0;10]

(-∞; 0]

(0;10]

I16

(0; 2]

(0;10]

(-∞; 0]

(0;10]

Badając możliwości predykcji przy pomocy stworzonego modelu zostaną wykorzystane
tzw. Krzywe ROC (ang. Recevier Operating Characteristic Curve). Wykorzystują one
zależności między wartościami zaobserwowanymi, a przewidywanymi, które następnie
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modelowane są jako krzywe obrazujące stosunek dobrych przewidywań do błędnych. Krzywe
ROC nadają się do oceniania modelów sieci bayesowskich i są powszechnie stosowane w tym
celu [70, 132].
Budowa krzywych ROC poprzedzona jest analizą wszystkich konsekwencji decyzji,
możliwych do wystąpienia w analizowanym problemie. W przypadku zdarzeń binarnych,
o dwóch przeciwstawnych stanach, mogą wystąpić 4 różne kombinacje. Obserwacja A może
zostać przewidziana poprawnie, jako A (TA) lub niepoprawnie, jako B (FB). Podobnie
w przypadku obserwacji B, może zostać przewidziana poprawnie jako B (TB), bądź błędnie
jako A (FA) [88]. Wszelkie możliwe konsekwencje obserwacji i predykcji nazywa się także
macierzą błędów (ang. confusion matrix). Macierz błędów przedstawiono w tabeli 4.9.
Tabela 4.9. Konsekwencje obserwacji i predykcji modelu.
Źródło: [88].
Obserwowane A

Obserwowane B

Przewidywane A

TA

FA

Przewidywane B

FB

TB

Warianty TA oraz TB wskazują, iż model przewiduje zgodnie z rzeczywistością,
natomiast gdy otrzymywane są warianty FA oraz FB, model przewiduje niezgodnie
z rzeczywistością. Stworzenie dobrego modelu wymaga minimalizacji FA i FB, przy
równoczesnej maksymalizacji TA i TB. Dla zbudowanych modeli (nie poddawanych dalszej
optymalizacji) warianty te powinny być odpowiednio duże (TA i TB) lub małe (FA i FB).
W celu określenia stosunku obu predykcji należy zdefiniować dwie pomocnicze wielkości:
czułość (ang. sensitivity) oraz swoistość (ang. specificity). Sposób wyznaczenia tych wielkości
przedstawiają wzory: (20) oraz (21).

T9]łOść =

+
+ +`

$ OAZ,Ość =

+
+ +`

(20)
(21)

Czułość i swoistość służą bezpośrednio do budowy wykresu – krzywej ROC. Dla
każdego z możliwych punktów (obserwacji i predykcji) wyznaczana jest para miar swoistości
i czułości. Opierając się na otrzymanych wynikach tworzona jest krzywa w układzie
współrzędnych, gdzie na osi odciętych znajduje się (1-swoistość), a na osi rzędnych czułość.
Stworzona krzywa stanowi wizualizację balansu pomiędzy predykcją jednego z dwóch
analizowanych stanów (A lub B). Im krzywa jest bardziej zbliżona do wartości 1 na osi
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rządnych to lepiej przewidywany jest stan A, gdy zaś krzywa bardziej zbliżona do wartości
1 na osi odciętych to lepiej przewidywany jest stan B [87]. Przykładowa krzywa ROC została
przedstawiona kolorem fioletowym na rysunku 4.21.

Rys. 4.21 Przykładowa krzywa ROC.
Źródło: [87].
Głównym kryterium pozwalającym na ocenę modelu przy pomocy krzywych ROC jest
wartość pola powierzchni poniżej wykresu, tzw. AUC (ang. Area Under Curve). Dla modelu
dopasowującego elementy losowo, z równym prawdopodobieństwem wynoszącym 50%,
krzywa ROC dzieli wykres na dwie jednakowe części. W takim przypadku AUC wyniesie 0,5.
Pozwala to stwierdzić, iż modele, w których AUC będzie większe niż 0,5 lepiej przewidzą
wynik niż model losowy. W pracy [132] przywołana jest klasyfikacja pola powierzchni poniżej
wykresu, według której proponuje się 5 przedziałów dokładności przewidywania stworzonego
modelu. W tabeli 4.10 przedstawiono przedziały dokładności modelu w oparciu o wartość
AUC.
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Tabela 4.10. Dokładność modelu w oparciu o wartość AUC.
Źródło: [132].
Wartość AUC

Jakość modelu

1,0 – 0,9

Doskonała

0,9 – 0,8

Dobra

0,8 – 0,7

Poprawna

0,7 – 0,6

Słaba

0,6 – 0,5

Zawodna

Stosowanie parametru AUC samodzielnie, bez dodatkowej analizy może prowadzić do
błędnych wniosków. Jak można sądzić, nie jest problemem stworzenie krzywej ROC
znajdującej się poniżej przekątnej, przy jednoczesnym AUC > 0,5. Aby uniknąć błędów,
sugeruje się wyznaczyć parametr pomocniczy, tzw. dokładność (ang. Accuracy). Precyzja
obrazuje jaka część przewidywań była w rzeczywistości poprawna. Sposób wyznaczania
dokładności przedstawia wzór (22).

aO*łDS.Ość =

+ ++
+ ++ +` +`

(22)

Posługując się parametrem AUC oraz miarą dokładności modelu można ocenić
działanie sieci bayesowskiej, w tym węzłów konsekwencji robót dodatkowych. Podczas
tworzenia krzywych ROC zostanie zachowana kolejność pierwotna pozyskiwanych danych, tj.
nie będzie stosowane dodatkowe dopasowanie danych.
Analizowane konsekwencje robót dodatkowych posiadają więcej niż 2 zdarzenia
w węźle sieci bayesowskiej. Zmiana czasu obejmuje 4 zdarzenia, zaś zmiana kwoty 5 zdarzeń.
Modele przewidujące więcej niż 2 stany nazywane są klasyfikatorami wieloklasowymi (ang.
multi class classificator) i wymagają odpowiedniej modyfikacji wyznaczania składników
macierzy błędów. Prowadzi to również do nieznacznej zmiany sposobu wyznaczania krzywej
ROC, w tym miar: swoistości, czułości oraz dokładności. Układ macierzy błędu nie ulega
zmianom – ilość obserwacji jest taka sama jak ilość przewidywań. Implikując zasady z zdarzeń
binarnych (dla A i B) stworzono macierze błędów dla zmiany czasu oraz zmiany kosztów.
Macierze błędu dla tych węzłów przedstawiono w tabeli 4.11 oraz 4.12.
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Tabela 4.11. Macierz błędu dla zmiany czasu.
Źródło: Opracowanie własne.

Zdarzenia
przewidywane

Zdarzenia obserwowane
(-∞; 0]

(0; 2]

(2;6]

(6;∞+)

(-∞; 0]

10

5

0

1

(0; 2]

0

0

0

0

(2;6]

0

0

0

0

(6;∞+)

0

0

0

0

Tabela 4.12. Macierz błędu dla zmiany kosztu.
Źródło: Opracowanie własne.

Zdarzenia
przewidywane

Zdarzenia obserwowane
(-∞; 0]

(0;10]

(10;20]

(20;30]

(30;∞+]

(-∞; 0]

0

0

0

0

0

(0;10]

2

11

0

2

1

(10;20]

0

0

0

0

0

(20;30]

0

0

0

0

0

(30;∞+]

0

0

0

0

0

Wskaźnik dokładności dla obu konsekwencji został wyliczony w oparciu o podejście
zaproponowane w pracy [79], a otrzymane wyniki zebrano i przedstawiono w tabeli nr 4.13.
Tabela 4.13.Wskaźnik dokładności modelu dla konsekwencji robót dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Konsekwencja robót dodatkowych

Wskaźnik dokładności

Zmiana czasu

0,625

Zmiana kosztu

0,688

Krzywe ROC zostały stworzone dla modeli binarnych, zatem analiza konsekwencji
robót dodatkowych tym narzędziem wymaga transformacji posiadanych danych do
odpowiednich formatów. Istnieje wiele sposobów przekształceń [208], jednak dla potrzeb pracy
zostanie zastosowany tzw. algorytm „jeden przeciwko pozostałym” (ang. one-vs-rest).
Transformacja danych polegać będzie na podzieleniu zbioru n-stanowego na n zbiory dwu
stanowe. W każdym nowym zbiorze zostanie przeanalizowane przewidywanie występowania
oraz nie występowania jednego ze stanów. Kolejno, dla najbardziej odpowiedniego zbioru
binarnego zostanie sporządzona krzywa ROC oraz wyznaczona wartość AUC. Krzywa ta
będzie referencyjna dla całego analizowanego węzła sieci bayesowskiej. Dla lepszego
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zobrazowania działania algorytmu przedstawiono poniżej wszystkie kroki postępowania dla
zmiany czasu.
Zgodnie z przyjętym algorytmem, w pierwszej kolejności, zbiór wszystkich stanów
podzielono na 4 zbiory dwu stanowe:
•

Zbiór 1 – stan „(-∞; 0]” orazpozostałe;

•

Zbiór 2 – stan „(0; 2]” oraz pozostałe;

•

Zbiór 3 – stan „(2;6]” oraz pozostałe;

•

Zbiór 4 – stan „(6;∞+)” oraz pozostałe;

Analizowany model przewiduje jedynie jedną wartość stanu zmiany czasu. Wobec tego,
zgodnie z specyfiką stworzonej sieci, najbardziej odpowiedni do stworzenia krzywej ROC
będzie Zbiór 1. Dla tak przyjętych założeń dokonano agregacji stanów oraz stworzono macierz
błędów. Macierz błędów Zbioru 1 przedstawiono w tabeli 4.14.
Tabela 4.14. Macierz błędów Zbioru 1.
Źródło: Opracowanie własne.
Obserwowane (-∞; 0]

Obserwowany inny stan

Przewidywane (-∞; 0]

10

6

Przewidywany inny stan

0

0

Znając macierz błędu, przystąpiono do tworzenia krzywej ROC odpowiedniej dla
zmiany czasu. Krzywa ta została przedstawiona na rysunku 4.22.

Rys 4.22. Krzywa ROC dla zmiany czasu.
Źródło: Opracowanie własne.
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Podobnie, zastosowano algorytm „jeden przeciwko pozostałym” dla zmiany kwoty. Po
wyłonieniu najbardziej odpowiedniego zbioru dla analizowanej konsekwencji opracowano
krzywą ROC oraz wyznaczono AUC. Na rysunku 4.23 przedstawiono krzywą ROC dla zmiany
kwoty.

Rys. 4.23. Krzywa ROC dla zmiany kwoty.
Źródło: Opracowanie własne.
Po zakończeniu obliczeń przystąpiono do oceny działania sieci bazowej. W tym celu
zestawiono parametry oceny w formie tabelarycznej (tabela 4.15).
Tabela 4.15 Parametry oceny jakości działania modelu.
Źródło: Opracowanie własne.
Konsekwencje
Zmiana czasu

Zmiana kwoty

Parametr oceny

Wartość [-]

Parametr oceny

Wartość [-]

Dokładność

0,625

Dokładność

0,688

AUC

0,635

AUC

0,801

Obie analizowane konsekwencje robót dodatkowych (zmiana czasu oraz zmiana kwoty)
są przewidywane z odpowiednią dokładnością, mieszczącą się w założonych kryteriach jakości.
Dla zmiany czasu model wykazuje słabą ale akceptowalną jakość przewidywania,
a dokładność przewidywania jest na porównywalnym poziomie. W przypadku zmiany kwoty
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jakość modelu można zakwalifikować jako dobrą, natomiast dokładność przewidywania jest na
podobnym poziomie jak w przypadku zmiany czasu.
Ocena działania sieci bazowej w oparciu o analizę i przyjęte parametry oceny jest
zadowalająca.

4.6.

Podsumowanie

W rozdziale 4 rozprawy scharakteryzowano oraz przeanalizowano sposób zarządzania
ryzykiem przy wykorzystaniu metodyki przedstawionej w treści normy ISO 31000 [233].
Realizując kolejne kroki przyjętego podejścia zbudowano model zarządzania ryzykiem robót
dodatkowych w przedsięwzięciach budowy kolei w Polsce.
Głównym elementem modelu jest autorska sieć bayesowska sporządzona na podstawie
pozyskanych danych pochodzących z różnych źródeł wiedzy.
Podczas tworzenia sieci bayesowskiej uwzględniono specyfikę robót dodatkowych,
przyczyny ich powstawania oraz konsekwencje ich wystąpienia.

Zaprezentowano

wykorzystane mechanizmy do budowy, aktualizacji, a także predykcji sieci bayesowskiej.
Spośród nich na uwagę zasługują oryginalne elementy zastosowane w niniejszej pracy, do
których zaliczyć można: wykorzystanie bramki logicznej LEAKY NOISY-OR, użycie węzłów
MAU oraz wykorzystanie węzłów użyteczności do implementacji funkcji matematycznych
bazujących na prawdopodobieństwie zdarzeń.
Najistotniejszym fragmentem zbudowanej sieci bayesowskiej jest komponent oceny
ryzyka zwracający dodatkowo informację o sposobie jego dalszego traktowania.
W rozdziale dokonano następnie oceny działania zbudowanej sieci bazowej. W tym celu
wykorzystano analizę krzywych ROC oraz miar niezbędnych do ich opracowania. Jakość
przewidywania sieci została sprawdzona przy wykorzystaniu dostępnych informacji
historycznych pochodzących z 16 analizowanych, zrealizowanych inwestycji.
Ocena jakości działania modelu, zaproponowanego w postaci bazowej sieci
bayesowskej, dla obu konsekwencji robót dodatkowych: zmiany czasu i zmiany kosztu
pozwoliła potwierdzić poprawność przewidywania. W żadnym przypadku, tj. ani zmiany kwoty
ani zmiany czasu, jakości modelu w oparciu o wartości parametru AUC nie uznano za zawodne.
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5. WERYFIKACJA

MODELU

SIECI

ORAZ

ZASTOSOWANIE

PRAKTYCZNE OPRACOWANEJ METODY
5.1.

Weryfikacja modelu sieci Bayesa

Zaproponowana metoda zarządzania ryzykiem robót dodatkowych została opracowana
w oparciu o schemat ideowy normy (ISO 31000) [233]. Norma nie proponuje algorytmów
weryfikacji tworzonych metod zarządzania ryzykiem. Sugeruje jednak, aby wypracowane
rozwiązania ciągle ulepszać i dążyć do możliwie jak najlepszych metod poprzez odpowiednie
działania (monitoring, konsultacje, etc.).
Jednym z podstawowych podejść pozwalających na ocenę jakościową oraz stwierdzenie
poprawności działania metody jest zbadanie opracowanego modelu matematycznego [180].
Jako, że trzon autorskiej metody stanowi zbudowana sieć bayesowska to zasadnicza część
weryfikacji będzie związana z sprawdzeniem jej prawidłowej struktury. Takie podejście jest
sugerowane m.in. w pracy [68].
Sposoby weryfikacji metody zostały ogólnie przedstawione w rozdziale 2.5 pracy.
Według przyjętego postępowania, zgodnego z „Stanfordzkim Protokołem Aktywacji” każda
sieć bayesowska powinna zostać sprawdzona, a także porównana z danymi rzeczywistymi.
Sprawdzeniu powinny ulec wszystkie właściwości sieci, w skład których można zaliczyć m.in.
[68]:
•

Prawidłowo skonstruowaną strukturę sieci (wierzchołki, relacje, konsekwencje);

•

Prawidłowo oszacowane prawdopodobieństwa zdarzeń;

•

Odpowiednio skalibrowane parametry wierzchołków;

•

Poprawnie obliczone TPW (tablice prawdopodobieństw warunkowych).

Szerokie spektrum wymaganych do sprawdzenia elementów sieci bayesowskiej
prowadzi do wyboru najbardziej użytecznych, optymalnych metod weryfikacji modelu. Na
podstawie studiów literatury [31, 68, 160] zdecydowano, iż dla potrzeb pracy przeprowadzona
zostanie weryfikacja obejmująca:
•

Kontrolę działania modelu - testowanie nowymi danymi, nie używanymi w procesie
budowy i uczenia sieci;

•

Analizę wrażliwości.

144

5.1.1. Kontrola działania modelu - testowanie nowymi danymi
Istnieje kilkanaście podejść prowadzących do sprawdzenia poprawności działania
stworzonego modelu [155, 207]. Jednym z nich jest weryfikacja jego zdefiniowanych
zależności poprzez testowanie danymi rzeczywistymi, nie wykorzystanymi w procesie jego
budowy lub walidacji [11].
Wobec dużej trudności z uzyskaniem dostępności danych związanych z realizowanymi
inwestycjami kolejowymi autorowi udało się pozyskać komplet informacji dla 6 nowych,
wcześniej nie analizowanych inwestycji kolejowych zrealizowanych w ramach Krajowego
Programu Kolejowego dla PKP PLK. Ostatecznie zbiór testowy w rozważanym przypadku
stanowi ok 12% (6 z 52) ogółu przypadków.
Nowe zrealizowane przedsięwzięcia, wchodzące do zbioru testowego, zostały
scharakteryzowane podobnie, jak inwestycje opisane w pkt. 3.3 niniejszej pracy. Ich
charakterystyka została przedstawiona w tabeli 5.1.
Tabela 5.1. Charakterystyka nowych przypadków zbioru testowego.
Źródło: Opracowanie własne.
Przedsięwzięcie

Kwota umowna

Czas umowny

N1

34 830 500,00 zł

211 dni

Liczba dodatkowych
dokumentów
kontraktowych
6

N2

102 449 500,61 zł

580 dni

21

N3

196 400 000,00 zł

789 dni

11

N4

289 532 384,42 zł

460 dni

8

N5

376 199 967,00 zł

609 dni

17

N6

267 635 812,60 zł

637 dni

25

Na podstawie dokumentów kontraktowych określono zestawienie danych, podobne do
danych uczących przedstawionych w pkt. 4.3.3 pracy. Zestawienie danych, wykorzystanych do
testowania stworzonej sieci bayesowskiej przedstawiono na rysunku 5.1.

Rys. 5.1. Zestawienie danych testowych dla sieci bayesowskiej.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [256].
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Testowanie działania sieci wykorzystuje mechanizm oceny jakości działania
przedstawiony w rozdziale 4.6. W sieci bazowej zostaną zamodelowane czynniki
odpowiadające danym inwestycjom ze zbioru testowego.
Kolejno, zostaną wyznaczone miary czułości, swoistości

i dokładności. Na ich

podstawie zostaną wyrysowane krzywe ROC i obliczone wartości parametru AUC. Do
sporządzenia krzywych ROC zostanie wykorzystany algorytm „jeden przeciwko pozostałym”.
W tabeli 5.2 zestawiono dane potrzebne do zamodelowania przedsięwzięć.
Tabela 5.2. Występowanie czynników w przedsięwzięciach zbioru testowego.
Źródło: Opracowanie własne.
Czynniki
Przedsięwzięcie

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

N1

-

-

+

+

+

+

-

-

N2

-

-

-

-

+

+

-

-

N3

-

-

-

+

+

+

-

-

N4

-

+

-

+

+

+

-

+

N5

-

+

+

-

+

+

+

-

N6

-

+

+

+

+

+

+

-

Po

wprowadzeniu

danych

wejściowych

do

modelu

odczytano

wartości

prawdopodobieństw konsekwencji. Otrzymane wartości zestawiono w tabeli 5.3.
Tabela 5.3. Prognoza konsekwencji dla inwestycji zbioru testowego za pomocą sieci bazowej.
Źródło: Opracowanie własne.
Konsekwencje prognozowane
Prawdopodobieństwo
Prawdopodobieństwo
Zmiana kwoty
wystąpienia
wystąpienia
umownej [%]
konsekwencji [%]
konsekwencji [%]
30,19
(0;10]
37,42

Inwestycja

Zmiana czasu
[miesiące]

N1

(-∞; 0]

N2

(-∞; 0]

30,59

(0;10]

37,20

N3

(-∞; 0]

30,22

(0;10]

37,40

N4

(-∞; 0]

30,18

(0;10]

37,42

N5

(-∞; 0]

30,18

(0;10]

37,42

N6

(-∞; 0]

30,18

(0;10]

37,42

Otrzymane wyniki dla analizowanych przedsięwzięć są takie same, pomimo tego, iż
posiadają różne dane wejściowe. Przyczyną tego jest założenie w sieci bazowej bardzo dużego
(99,13%) prawdopodobieństwa wystąpienia robót dodatkowych. W przypadku zaistnienia więc
146

trzech lub więcej czynników powodujących roboty dodatkowe zjawisko wystąpienia robót
dodatkowych jest nieuniknione, co przekłada się na takie same wyniki prawdopodobieństw
konsekwencji.
Testowanie poprawności modelu wymaga porównania rzeczywistych konsekwencji
robót dodatkowych z przewidywanymi przy pomocy sieci bayesowskiej (wymienionych
w tabeli 5.3.). Dane te zostały zebrane w tabeli 5.4. Dodatkowo, kolorem zielonym zaznaczono
pary konsekwencji które zostały przewidziane zgodnie z rzeczywiście zebranymi danymi.
Tabela 5.4. Rzeczywiste oraz prognozowane konsekwencji robót dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne.

Inwestycja
N1

Konsekwencje rzeczywiste
Zmiana czasu
Zmiana kwoty
[miesiące]
umownej [%]
(0;10]
(-∞; 0]

Konsekwencje prognozowane
Zmiana czasu
Zmiana kwoty
[miesiące]
umownej [%]
(0;10]
(-∞; 0]

N2

(0;10]

(-∞; 0]

(0;10]

(-∞; 0]

N3

(0;10]

(6;∞+)

(0;10]

(-∞; 0]

N4

(20;30]

(2;6]

(0;10]

(-∞; 0]

N5

(0;10]

(-∞; 0]

(0;10]

(-∞; 0]

N6

(10;20]

(6;∞+)

(0;10]

(-∞; 0]

Dla danych testujących sporządzono krzywe ROC oraz wyznaczono miarę dokładności
dla obu konsekwencji robót dodatkowych. Wyznaczone wartości dokładności przedstawiono
w tabeli 5.5, natomiast krzywe ROC przedstawiono na rysunkach 5.2 oraz 5.3.
Tabela 5.5. Wskaźnik dokładności modelu dla konsekwencji robót dodatkowych.
Źródło: Opracowanie własne.
Konsekwencja robót dodatkowych

Wskaźnik dokładności

Zmiana czasu

0,667

Zmiana kosztu

0,500
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Rys. 5.2. Krzywa ROC dla zmiany czasu (dane testujące).
Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 5.3 Krzywa ROC dla zmiany czasu (dane testujące).
Źródło: Opracowanie własne.
Otrzymane miary jakości predykcji konsekwencji robót dodatkowych przy użyciu
modelu dla inwestycji z zbioru testowego zebrano i przedstawiono w formie tabelarycznej
(tabela 5.6).
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Tabela 5.6. Miary jakości modelu sieci dla inwestycji z zbioru testowego – konsekwencje.
Źródło: Opracowanie własne.
Konsekwencje
Zmiana czasu

Zmiana kwoty

Parametr oceny

Wartość [-]

Parametr oceny

Wartość [-]

Dokładność

0,500

Dokładność

0,667

AUC

0,780

AUC

0,875

Na podstawie uzyskanych wyników, można stwierdzić, iż obie konsekwencje robót
dodatkowych są należycie przewidywane przez model. W przypadku zmiany czasu jakość
przewidywania jest poprawna, a zmiana kwoty dobra. Dokładność przewidywania dla zmiany
czasu wynosi 0,5, natomiast w przypadku zmiany kwoty wynosi 0,667.
Celem weryfikacji działania sieci bazowej w oparciu o zbiór testowy jest porównanie
miary oceny jakości modelu uzyskanych na etapie budowy sieci (z rozdziału 4.6)
z otrzymanymi wynikami. W tabeli 5.7 zestawiono te wartości.
Tabela 5.7. Wskaźniki oceny jakości modelu dla inwestycji z rozdziału nr 4.6 oraz z zbioru
testowego – konsekwencje.
Źródło: Opracowanie własne.
Konsekwencje
Zbiór uczący – 16 inwestycji
Zmiana czasu

Zmiana kwoty

Parametr oceny

Wartość [-]

Parametr oceny

Wartość [-]

Dokładność

0,625

Dokładność

0,688

AUC

0,635

AUC

0,801

Zbiór testowy – 6 inwestycji
Zmiana czasu

Zmiana kwoty

Parametr oceny

Wartość [-]

Parametr oceny

Wartość [-]

Dokładność

0,500

Dokładność

0,667

AUC

0,780

AUC

0,875

Porównania wartości parametrów oceny dla zbioru uczącego oraz testowego wskazują
na małe różnice. W przypadku zmiany czasu różnica dokładności przewidywania wynosi 0,125,
natomiast pole powierzchni pod wykresem jest mniejsze o 0,145. Zmiana kwoty cechuje się
mniejszymi różnicami. Różnica dokładności przewidywania wynosi 0,021, a pole powierzchni
pod wykresem jest mniejsze o 0,074.
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Na podstawie małej różnicy wartości miar oceny jakości predykcji uzyskanych z analizy
zbioru testowego można przyjąć działanie sieci bazowej za poprawne [207]. Zarówno
predykcja zbioru uczącego, jak i testowego wykazała zadowalającą jakość przewidywania
modelu.

5.1.2. Analiza wrażliwości
Jednym z dedykowanych dla sieci bayesowskich, podejściem weryfikacji stworzonego
modelu jest analiza wrażliwości polegająca na analizie wpływu zmian danych wejściowych
modelu na wyniki obliczeń [32],. W rozważanym modelu służy ona do określenia wrażliwości
węzłów zaistnienia robót dodatkowych, a także wrażliwości węzłów ich konsekwencji w sieci
bazowej. Zbudowana sieć charakteryzuje się układem węzłów niezależnych. Tak postawione
założenie pozwala stwierdzić, iż prawdopodobieństwa wystąpienia czynników powodujących
roboty dodatkowe są również niezależne od siebie.
Przyjeto, iż w ramach analizy wrażliwości, zostaną zadane pewne poziomy
prawdopodobieństw występowania każdego z czynników z osobna, a także przeanalizowany
zostanie układ wszystkich możliwych kombinacji występowania 4 czynników o największym
prawdopodobieństwie wystąpienia według sieci bazowej. Finalnie, do analizy wrażliwości
zostanie wybranych 64 kombinacji prawdopodobieństw. Analiza zostanie przeprowadzona
w dwóch grupach kombinacji:
1) Zmiany

prawdopodobieństw

występowania

poszczególnych

czynników

(ze skokiem co 25%) bez zmiany wartości dla pozostałych czynników (wartości
prawdopodobieństw z sieci bazowej);
2) Możliwe

kombinacje

prawdopodobieństw

występowania

4

najbardziej

prawdopodobnych czynników w sieci bez zmiany wartości dla pozostałych
czynników (wartości prawdopodobieństw z sieci bazowej).
W celu zdefiniowania prawdopodobieństw o stanach różnych niż 0 lub 1 (pewność
o braku wystąpienia czynnika lub pewność o jego zaistnieniu) posłużono się tzw. „dowodem
wirtualnym” (ang. virtual evidence). Dowód wirtualny jest modyfikacją wartości
prawdopodobieństwa danego zdarzenia w węźle polegającą na wprowadzeniu dowodu dla
zmiennych normlanie nie obserwowalnych [68]. Praktyka modelowania dowodów wirtualnych
w sieci sprowadza się do nadania pewnego poziomu pewności w węzłach z sieci bazowej.
Posługując się przykładem, wprowadzenie dowodu wirtualnego w węźle „Opóźnienie
dostaw”

sieci

bazowej,

dla

wariantu

„Wystąpi”=0,25

prowadzi

do

modyfikacji

prawdopodobieństwa wystąpienia czynnika z poziomu 16,60% do poziomu 6,22%.
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Wewnętrzna implementacja wirtualnego dowodu w sieci jest równoważna z utworzeniem
tymczasowego węzła pośredniego dla każdego węzła z wirtualnym dowodem i wypełnieniem
tablicy

prawdopodobieństw

warunkowych

wartościami

opartymi

na

wartościach

wprowadzonych jako wirtualny dowód. Tymczasowy węzeł dostarcza niepewnych informacji
o swoim rodzicu, tym samym modelując zaistnienie zdarzenia.
Zgodnie z założeniami przystąpiono do wyznaczenia wszystkich możliwych
kombinacji. W grupie 1 określono 40 różnych kombinacji. Układ możliwych zdarzeń wraz
z zadanymi poziomami dowodów wirtualnych przedstawiono w tabeli 5.8.
Tabela 5.8. Kombinacje zdarzeń po wprowadzeniu wirtualnego dowodu – grupa 1.
Źródło: Opracowanie własne.
Poziom wirtualnego dowodu dla wariantu "Wystąpi"
Kombinacja

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

1.1

0,00

bz

bz

bz

bz

bz

bz

bz

1.2

0,25

bz

bz

bz

bz

bz

bz

bz

1.3

0,50

bz

bz

bz

bz

bz

bz

bz

1.4

0,75

bz

bz

bz

bz

bz

bz

bz

1.5

1,00

bz

bz

bz

bz

bz

bz

bz

…
1.36

bz

bz

bz

bz

bz

bz

bz

0,00

1.37

bz

bz

bz

bz

bz

bz

bz

0,25

1.38

bz

bz

bz

bz

bz

bz

bz

0,50

1.39

bz

bz

bz

bz

bz

bz

bz

0,75

1.40

bz

bz

bz

bz

bz

bz

bz

1,00

Kolejno przystąpiono do sporządzenia wszystkich możliwych kombinacji zdarzeń dla
grupy nr 2. Zestawienie możliwych do zaistnienia sytuacji przedstawia tabela 5.9.
Tabela 5.9. Kombinacje zdarzeń - grupa 2.
Źródło: Opracowanie własne.
Poziom prawdopodobieństwa wystąpienia czynników
Kombinacja

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

2.1

bz

bz

1

1

1

1

bz

bz

2.2

bz

bz

1

1

1

0

bz

bz

2.3

bz

bz

1

1

0

0

bz

bz

2.4

bz

bz

1

0

0

0

bz

bz
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2.5

bz

bz

0

1

1

1

bz

bz

2.6

bz

bz

0

0

1

1

bz

bz

2.7

bz

bz

0

0

0

1

bz

bz

2.8

bz

bz

0

0

0

0

bz

bz

2.9

bz

bz

0

1

0

1

bz

bz

2.10

bz

bz

0

0

1

0

bz

bz

2.11

bz

bz

1

0

1

0

bz

bz

2.12

bz

bz

0

1

0

0

bz

bz

2.13

bz

bz

1

0

1

1

bz

bz

2.14

bz

bz

1

1

0

1

bz

bz

2.15

bz

bz

1

0

0

1

bz

bz

2.16

bz

bz

0

1

1

0

bz

bz

Wszystkie określone kombinacje zdarzeń (grupa 1 i 2) zostały wprowadzone do sieci,
a dla każdej z nich odczytano poziom prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń w węzłach
„Roboty dodatkowe”, „Zmiana czasu” oraz „Zmiana Kwoty”. Wobec dużej objętości
otrzymanych wyników, a także dla lepszej ich czytelności, zostały zebrane one w formie
tabelarycznej i dołączone do niniejszej pracy w formie załącznika nr 6. Każda z omawianych
kombinacji posiada swój odpowiednik w sieci bayesowskiej. Dla przykładu na rysunku 5.4
przedstawiono układ sieci z zamodelowaną kombinacją nr 2.12.
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Rys. 5.4. Sieć z wprowadzoną kombinacją numer 2.12.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.
Analiza wrażliwości polegać będzie na obserwacji wartości współczynnika zmienności
wszystkich wariantów analizowanych węzłów („Roboty dodatkowe”, „Zmiana czasu” oraz
„Zmiana kwoty”) każdej z grup. Współczynnik zmienności V określa wzór (23) [220].

b=

Z
̅

(23)

gdzie,
s – odchylenie standardowe z próby,
̅ – średnia arytmetyczna z próby.
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Tabela 5.10 przedstawia wyniki obliczeń dla kombinacji grupy 1, natomiast w tabeli
5.11 zestawiono obliczenia dla grupy 2.
Tabela 5.10. Wartość średniej, odchylenia standardowego oraz współczynnika zmienności dla
grupy 1.
Źródło: Opracowanie własne.
Roboty dodatkowe

Zmiana czasu

Zmiana kwoty

Wystąpi

Nie
Wystąpi

(-∞; 0]

(0; 2]

(2;6]

(6;∞+)

(-∞; 0] (0;10] (10;20] (20;30] (30;∞+]

Śred.

99,08

0,92

30,82

24,47

28,26

16,44

27,77

37,08

17,05

11,92

6,17

Odch.st.

0,80

0,80

0,56

0,20

0,23

0,14

0,59

0,30

0,14

0,10

0,05

V

0,81%

87,55%

1,82%

0,81%

0,82%

0,81% 0,81% 0,82%

2,11% 0,81% 0,83%

Tabela 5.11. Wartość średniej, odchylenia standardowego oraz współczynnika zmienności dla
grupy 2.
Źródło: Opracowanie własne.
Roboty dodatkowe

Zmiana czasu

Zmiana kwoty

Wystąpi

Nie
Wystąpi

(-∞; 0]

(0; 2]

(2;6]

(6;∞+)

(-∞; 0]

(0;10] (10;20] (20;30] (30;∞+]

Śred.

97,02

2,98

32,26

23,96

27,68

16,10

29,28

36,31

16,69

11,68

6,04

Odch.st.

7,88

7,88

5,50

1,94

2,25

1,31

5,74

2,95

1,35

0,95

0,49

V

8,12%

264,32%

17,04%

8,11%

8,12%

8,12% 8,11% 8,12%

19,60% 8,12% 8,11%

Na podstawie wyników z obu grup należy zauważyć, iż wariant „Nie wystąpi” w węźle
„Roboty dodatkowe” cechuje się znacząco odstającymi wartościami wszystkich wyznaczanych
parametrów. Wynika to z faktu, iż wariant ten posiada bardzo małą wartość
prawdopodobieństwa w sieci bazowej. Podczas analizy kombinacji czynników powodujących
roboty dodatkowe istnieją kombinacje, w których prawdopodobieństwo tego wariantu może
wzrosnąć kilkukrotnie. Są to sytuacje, dla których modeluje się brak wystąpienia istotnych
czynników powodujących roboty dodatkowe. W grupie 1 analizowane są zmiany pojedynczych
czynników powodujących roboty dodatkowe, w grupie 2 analizowane są kombinacje
4 kluczowych czynników. Analizując kombinacje z grupy 1 można stwierdzić duży
współczynnik zmienności na poziomie 87,55%, jednak jest on ponad 2,5 razy większy
w przypadku kombinacji dla grupy 2 i wynosi 264,32%.
Kilkukrotnie większa zmiana prawdopodobieństwa wariantu „Nie wystąpi”, powoduje
w konsekwencji dużą zmianę stosunku średniej arytmetycznej tej cechy do odchylenia
standardowego. W opinii autora pracy współczynnik zmienności tego wariantu nie daje
wyników miarodajnych dla prowadzonej analizy wrażliwości i wymagałby przeanalizowania
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wszystkich możliwych kombinacji. To przy zastosowaniu wykorzystywanego na potrzeby
pracy oprogramowania jest trudne do przeprowadzenia.
W przypadku pozostałych analizowanych wariantów wartości te osiągają podobny rząd
wielkości. Dla grupy 1 współczynnik zmienności pozostałych wariantów wynosi od poziomu
0,81% do wartości 2,11%, natomiast dla grupy 2 minimalny współczynnik zmienności wynosi
8,11%, a maksymalny 19,60%.
Uzyskane wartości współczynnika zmienności dla 18 z 20 badanych kombinacji są
mniejsze niż 10%. W przypadku współczynnika zmienności pozostałych 2 kombinacji są
mniejsze niż 20%. Zgodnie z proponowanym podejściem w [227], wartość współczynnika
poniżej 10% wykazują modele o nieistotnym zróżnicowaniu wyników. Podobnie, praca [220]
wskazuje, iż zakres współczynnika zmienności zawarty w przedziale od 0 do 20%
charakteryzuje modele o słabym zróżnicowaniu wyników. Na podstawie powyższego można
przyjąć, iż model bazowy sieci dla analizowanych węzłów: „Roboty dodatkowe”, „Zmiana
czasu” oraz „Zmiana kwoty”, wykazuje małe zróżnicowanie wartości wyjściowych, co oznacza
dość wysoką jednorodność uzyskiwanych wyników.

5.2.

Przykład praktyczny (weryfikacja operacyjna)

Autorska metoda zarządzania ryzykiem robót dodatkowych w kolejowych
przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej zgodnie z założeniem, została opracowana
dla dwóch kluczowych stron procesu budowlanego, tj.: inwestora oraz wykonawcy.
W celu zademonstrowania użyteczności proponowanej metody autor zasymuluje trzy
scenariusze zdarzeń możliwe do wystąpienia podczas realizacji inwestycji kolejowych. Do
symulacji scenariuszy zostanie wykorzystana opracowana w pracy sieć bazowa. Dla
zaproponowanych przypadków zostaną założone odpowiadające im prawdopodobieństwa
wystąpienia, przyjęte w modelu sieci bazowej.

5.2.1. Symulacja scenariuszy możliwych zdarzeń
Większość omawianych w pracy inwestycji zrealizowanych było w formule „projektuj
i buduj”. Wobec tego, zdecydowano się na zasymulowanie 3 scenariuszy zdarzeń, mogących
pojawić się podczas tego typu przedsięwzięć. Do dalszej analizy oraz wyznaczenia ryzyka
wybrano scenariusze obejmujące następujące okoliczności:
1) Planowana inwestycja posiada pełną inwentaryzację infrastruktury podziemnej oraz
komplet badań geologicznych;
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2) Rozpoczęcie robót budowlanych po zaakceptowaniu dokumentacji technicznej
i skoordynowaniu prac na budowie;
3) Wprowadzenie zmian projektowych, dotyczących rozwiązania kluczowych
elementów konstrukcyjnych podczas realizacji prac budowlano-montażowych,
wpływa na zwiększenie kwoty o 35% pierwotnego budżetu inwestycji.
Scenariusz nr 1:
Symulacja ta zakłada typową sytuację mogącą wystąpić po podpisaniu umowy
z wykonawcą, bezpośrednio przed rozpoczęciem prac projektowych. Zasadniczo zakłada się,
iż na tym etapie zamawiający posiada komplet danych, tj. pełną inwentaryzację infrastruktury
podziemnej (własną/obcych gestorów) oraz komplet badań geologicznych na terenie
planowanej inwestycji. Implementując te założenia do sieci zakłada się w węzłach
„Infrastruktura podziemna” oraz „Błędna infrastruktura” stany „Nie wystąpi” na poziomie
prawdopodobieństwa równym 100%. Sieć z wprowadzonym scenariuszem nr 1 przedstawiono
na rysunku 5.5.

Rys. 5.5. Sieć z wprowadzonym scenariuszem nr 1.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.
Wystąpienie robót dodatkowych w przypadku pełnego rozeznania geologicznego oraz
posiadania wiedzy o infrastrukturze podziemnej ulega zmniejszeniu o 1,67 punktu
procentowego względem wartości prawdopodobieństwa tego zdarzenia w sieci bazowej.
Zmiana ta, ma mały wpływ na zaistnienie robót dodatkowych. Konsekwencją zadanego
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scenariusza w sieci jest zmiana ryzyka z bazowej wartości wynoszącej 2,621 do wartości 2,576.
Doprecyzowanie wartości prawdopodobieństw zdarzeń w 2 węzłach odwzorowujących
wystąpienie czynników powodujących roboty dodatkowe pozwoliła na zmniejszenie ryzyka
o 0,045 [-]. Odnosząc wyznaczony poziom ryzyka do założonych w pracy (rozdział 4.2)
kryteriów, poziom ryzyka wynosi 2,576 < 4,67. Jest on akceptowalny i nie wymaga dalszego
traktowania, co potwierdza uzyskana w węźle „Określenie właściwości ryzyka” wartość „1”
(oznaczająca akceptacją poziomu ryzyka).
Scenariusz nr 2:
Jednym z kluczowych wydarzeń podczas realizacji inwestycji jest zakończenie etapu
projektowania i rozpoczęcie prac budowlanych. Scenariusz nr 2 przedstawia następującą
sytuację zamodelowaną w sieci bayesowskiej. Założono, iż zakończony został proces
uzgadniania dokumentacji, a także, że udało się w pełni zinwentaryzować infrastrukturę
podziemną oraz w posiadaniu jest komplet informacji na temat warunków geologicznych
podłoża. Przyjęto, iż w węzłach „Infrastruktura podziemna” oraz „Błędna geologia” zostanie
zamodelowany poziom 100% prawdopodobieństwa dla wariantu „Nie wystąpi”. Wobec tego,
iż istnieje pewne prawdopodobieństwo wystąpienia problemów na stykach kontraktów, nie
uzyskania zamknięć torowych, mogą się pojawić błędy dokumentacji, a także może zostać
wprowadzona zmiana do przyjętych rozwiązań, to prawdopodobieństwa w tych węzłach nie
będą wynosiły 100%. Dla węzłów „Zmiany rozwiązań”, „Błędy dokumentacji”, „Brak
Zamknięć” oraz „Problemy na stykach” wprowadzono wirtualne dowody (opisane
szczegółowo w rozdziale 5.1.2). Przyjęto, iż z dużym prawdopodobieństwem zjawiska te nie
wystąpią, a wirtualny dowód dla każdego z tych węzłów zostanie określony w następujący
sposób:

wariant

„Nie

wystąpi”

–

90%;

wariant

„Wystąpi”

–

10%.

Wartości

prawdopodobieństwa „Opóźnienie dostaw” oraz „Zła Organizacja” pozostaną bez zmian. Oba
z wymienionych zdarzeń mogą się wydarzyć bez dodatkowych ograniczeń.
Przyjęte założenia wprowadzono do modelu. Zamodelowaną sieć z wprowadzonym
Scenariuszem nr 2 przedstawia rysunek 5.6.
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Rys. 5.6. Sieć wprowadzonym scenariuszem nr 2.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.
Wprowadzenie scenariusza, w którym część czynników nie wystąpi, w sposób znaczący
zmienia

wartości

prawdopodobieństwa

pojawienia

się

robót

dodatkowych.

Prawdopodobieństwo zdarzenia „Wystąpi” w węźle „Roboty Dodatkowe” zmalało do poziomu
81,43%, co oznacza spadek o 17,70 punktów procentowych, względem wartości
prawdopodobieństwa z sieci bazowej, wynoszącej 99,13%. To z kolei spowodowało zmiany
w występowaniu poszczególnych wariantów konsekwencji.. Wariant „miesiące_inf_0”
w węźle „Zmiana czasu” wzrósł z poziomu 30,79% do poziomu 43,14%. W węźle „Zmiana
Kwoty” nastąpiła zmiana najbardziej prawdopodobnego wariantu. Po wprowadzeniu
scenariusza nr 2 do sieci najprawdopodobniej wystąpi skrócenie czasu lub brak zmian w czasie
trwania inwestycji. Prawdopodobieństwo wariantu „kwota_inf_0” wzrosło z poziomu 27,74%
do poziomu 40,64%, natomiast wariant „kwota_0_10” zmalał z poziomu 37,10% do 30,48%.
Zmiana wartości prawdopodobieństw w obu wariantach powiązana jest z zwiększonym
prawdopodobieństwem braku pojawienia się robót dodatkowych.
Na podstawie otrzymanych prawdopodobieństw model wyznaczył wartość ryzyka. Jego
poziom dla zamodelowanego scenariusza wyniósł w przybliżeniu 2,153. Jest to wartość poniżej
zakładanego poziomu referencyjnego (4,67) i nie wymaga dalszego traktowania lub mitygacji.
Potwierdzeniem tego faktu jest uzyskanie wartości „1” w węźle „Określenie wartości ryzyka”.
Scenariusz nr 3:
Kolejny scenariusz przedstawia sytuację, w której nastąpiła zmiana rozwiązań
projektowych. Konsekwencją tych zmian okazało się wystąpienie robót dodatkowych
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powodujących wydłużenie kosztu inwestycji o 35%. Zmiana czasu nie jest jeszcze znana. Do
tego typu sytuacji można zaliczyć m.in. zmianę kluczowych parametrów elementów
konstrukcyjnych wykonanych już obiektów, zmianę implikującą założony pierwotnie proces
technologiczny robót na budowie czy też wykonanie prac o bardzo dużej precyzji lub
możliwych do realizacji o określonej porze roku. Wobec czego przyjęto, iż w tym scenariuszu
na poziomie 100% prawdopodobieństwa wystąpi wariant „kwota_30_inf” dla węzła „Zmiana
kwoty” oraz wariant „Wystąpi” w węźle „Zmiany Projektowe”. W pozostałych węzłach sieci
wartości prawdopodobieństw będą odpowiadać wartościom z sieci bazowej.
Zamodelowaną sieć z wprowadzonym Scenariuszem nr 3 przedstawia rysunek 5.7.

Rys. 5.7. Sieć z wprowadzonym scenariuszem nr 3.
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania GeNie.
Scenariusz 3 implikuje pewność wystąpienia robót dodatkowych. Wobec czego wartość
wariantu „Wystąpi” wzrosła z poziomu 99,13% do 100%. Prawdopodobieństwa wystąpienia
czynników, za wyjątkiem zamodelowanego „Zmiany rozwiązań”, pozostały bez zmian.
Największe zmiany można zaobserwować w prawdopodobieństwach zdarzeń węzła „Zmiany
Czasu” względem wartości prawdopodobieństw w węźle z sieci bazowej. Wariant
„miesiace_0_2” wzrósł z poziomu 24,48% do poziomu 24,69%. Kolejno, wariant
„miesiące_2_6” wzrósł z poziomu 28,28% do wartości 28,53%, a wariant „miesiące_6_inf”
wzrósł z poziomu 16,45% do poziomu 16,60%. Zmniejszeniu uległ wyłącznie wariant
„miesiące_inf_0” z poziomu 30,79% do poziomu 30,18%.
Wyznaczona wartość ryzyka wyniosła 5,315. Przekracza ona referencyjny poziom
ryzyka wyznaczony jako 4,67. Oznacza to, iż dla opisanej w scenariuszu nr 3 sytuacji poziom
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ryzyka jest nieakceptowalny Potwierdzeniem czego jest uzyskanie wartości „0” w węźle
„Określenie właściwości ryzyka”. W takim przypadku powinna zostać przeprowadzona
mitygacja ryzyka.

5.2.2. Mitygacja ryzyka
Po przekroczeniu akceptowalnych poziomów ryzyka decydenci powinni podejmować
działania zmierzające do jego zmniejszenia. W efekcie, składowe funkcji ryzyka należy
redukować,

wedle

założonych

technik

postępowania

z

ryzykiem

-

mitygacji.

W zaproponowanej metodzie zarządzania ryzykiem, granica akceptowalności ryzyka wynosi
4,67. Od tej wartości poziom ryzyka jest określany jako duży i nie może zostać zaakceptowany.
Norma ISO 31000 przywołuje 7 opcji postępowania z ryzykiem [233]. Opcje te, należy
dostosować do analizowanego kontekstu, charakterystyki ryzyka czy też polityki
przedsiębiorstwa lub interesariuszy. Mitygacja może obejmować kombinację działań,
tj. dotyczyć jednego lub wielu czynników ryzyka, wiązać się z redukcją prawdopodobieństw
zdarzeń, a także obejmować jedną lub wiele opcji postępowania z ryzykiem. Wybór
odpowiedniej metody mitygacji ryzyka powinien być poprzedzony analizą kosztów i korzyści,
łącznie z uwzględnieniem, iż samo postępowanie z ryzykiem może powodować ryzyko.
Ryzyko robót dodatkowych w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej, na
podstawie założeń niniejszej pracy, wiąże się z zmianą kwoty kontraktowej przedsięwzięcia
oraz zmianą czasu jego trwania. Wobec czego opcje postępowania z ryzykiem powinny
odpowiadać możliwym działaniom zmierzającym do minimalizacji obu konsekwencji. W tabeli
5.17 przedstawiono 7 opcji postępowania z ryzykiem oraz odpowiadające im, przykładowe
działania.
Tabela 5.17. Opcje postepowania z ryzkiem oraz przykłady działań mogących występować
podczas realizacji inwestycji kolejowej.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [233].
Opcje postępowania ryzykiem według ISO
31000
Unikanie ryzyka poprzez nierozpoczynanie
lub niekontynuowanie działań
powodujących ryzyko
Podjęcie lub zwiększenie ryzyka w celu
wykorzystania szansy

Przykładowe działania podczas realizacji
inwestycji kolejowej
Zlecenie prac budowlanych przez inwestora
dla przebudowy obiektu o nieznanej historii,
braku kompletu dokumentów budowlanych
oraz braku zapewnionego ryzyka
Wykonanie dodatkowych badań
geologicznych podłoża przez wykonawcę,
na wskutek których może wystąpić
dodatkowa praca związana z wzmocnieniem
gruntu rodzimego
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Usunięcie źródła ryzyka

Zmiana prawdopodobieństwa

Zmiana następstw
Dzielenie ryzyka z inną stroną lub stronami

Zatrzymanie ryzyka na podstawie
świadomej decyzji

Unikanie przez inwestora realizacji
równolegle kilku inwestycji sąsiadujących
ze sobą na jednym obszarze
Opracowanie przez inwestora możliwie
optymalnego opisu zamówienia, a także
wyłonienie możliwie kompetentnych
wykonawców
Brak – w przypadku opracowanej metody
zarządzania ryzykiem następstwa nie mogą
zostać zmienione
Partycypowanie podwykonawców robót
w ryzyku prac budowlanych wykonawcy,
adekwatnie do zakresu zleconych prac
Wykonanie robót dodatkowych przez
wykonawcę w przypadku gdy skutkiem jest
wydłużenie czasu trwania inwestycji lub
zwiększenie kosztu, np. przestój wynajętego
sprzętu budowlanego może być większy niż
potencjalny zysk pochodzący z robót
dodatkowych.

Zasadniczo, sieć bayesowska w opracowanej metodzie, nie zawiera odpowiednich
komponentów pozwalających na wprowadzenie mitygacji ryzyka. W literaturze odnaleźć
można jednak podejście wykorzystujące opinie ekspertów w celu ustalenia postępowania
z ryzykiem z wykorzystaniem węzłów decyzyjnych [112]. Pomimo braku dedykowanych
węzłów sieci, rozważania związane z mitygacją ryzyka można prowadzić w opracowanym
modelu bezpośrednio, wprowadzając zadane scenariusze. Podobnie, jak zostało to
zaproponowane w punkcie 5.2.1 pracy, dla symulacji przykładowej sytuacji podczas realizacji
inwestycji.
Szczegółowe sposoby mitygacji ryzyka w robotach dodatkowych na obecnym etapie
badań zostanie ograniczone do wyżej opisanych zagadnień. W trakcie praktycznego
wykorzystywania metody zarządzania ryzykiem robót dodatkowych możliwe jest pogłębienie
kwestii postępowania z ryzykiem, łącznie z przeprowadzeniem szczegółowych analiz oraz
scenariuszy.

5.3.

Implementacja opracowanej metody

Norma ISO 31000 [233] nie narzuca sztywnych ram czasowych lub częstotliwości
stosowania metody zarządzania ryzykiem. Sugeruje jednak, iż korzystanie z metody powinno
być dostosowane do omawianego zjawiska lub jego specyfiki. W przypadku ryzyka robót
dodatkowych w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej w Polsce, zaproponowana
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przez autora pracy metoda zarządzania ryzykiem może odnosić się do faz budowalnego procesu
inwestycyjnego.
Realizacja inwestycji kolejowej, zgodnie z punktem 2.1 pracy podzielona jest na trzy
główne fazy: przygotowanie inwestycji do wykonania, realizację inwestycji oraz użytkowanie.
Zasadniczo, przed rozpoczęciem każdej z nich, można przeprowadzić pełną analizę ryzyka
z wykorzystaniem posiadanej na danym etapie wiedzy. Należy jednak zwrócić uwagę, iż faza
„użytkowania” nie wiąże się z realizacją robót budowalnych, a jedynie prowadzone są prace
utrzymaniowe (konserwacja). Wobec czego, roboty dodatkowe w tej fazie nie wystąpią. Błędy
popełnione we wcześniejszych fazach wiązać się mogą z nie dochowaniem należytej jakości
wykonania prac budowlanych, a występujące zdarzenia dotyczyć będą gwarancji prac, nie
natomiast robót dodatkowych.
Duże inwestycje budowlane, do których można zaliczyć budowę lub przebudowę linii
kolejowych, realizowane są w pewnych okresach czasowych. Najczęściej spotykanym
w praktyce jest podział na tygodnie oraz miesiące. W tych okresach planowane są roboty,
ustalane są harmonogramy, a także prowadzona jest kontrola czy też rozliczanie
wykonywanych prac [133, 170]. Zwyczajowo też, raz w miesiącu ustalane są spotkania
koordynacyjne lub narady w celu omówienia najważniejszych problemów pojawiających się
podczas trwania całego przedsięwzięcia. Spółka PKP PLK posiada również wewnętrzne
regulacje dotyczące tzw. „SMS” (z ang. Safety Management System) – zarządzania
bezpieczeństwem [260]. W ramach tej procedury wymienia się ryzyko (techniczne, operacyjne,
etc.) jako jeden z czynników, który powinien być na bieżąco monitorowany i odpowiednio
raportowany.
Mając na uwadze powyższe, a także podejmując próbę racjonalnej implementacji
opracowanej metody do zarządzania ryzykiem robót dodatkowych podczas trwania
przedsięwzięcia budowlanego sugeruje się przeprowadzać analizę ryzyka w następujący
sposób:
•

Przed rozpoczęciem faz: „przygotowanie inwestycji do wykonania” oraz „realizacja
inwestycji”;

•

1 raz w miesiącu, podczas trwania ww. faz.

Sposób implementacji zaproponowanej metody do analizy ryzyka robót dodatkowych
w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej w Polsce przedstawiono na rysunku 5.8.
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Rys. 5.8. Sposób implementacji autorskiej metody zarządzania ryzykiem robót dodatkowych
w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej w Polsce.
Źródło: Opracowanie własne.
W opinii autora pracy, taki sposób zarządzania ryzykiem robót dodatkowych
w

inwestycjach

kolejowych

wydaje

się

zasadny i

odpowiada

uwarunkowaniom

organizacyjnym, które podczas nich panują. Analiza ryzyka może odbywać się na kluczowych
etapach procesu budowlanego, a także cyklicznie, co miesiąc, podczas zaplanowanych narad
lub spotkań koordynacyjnych.
Zarówno inwestor, jak i wykonawca podczas trwania inwestycji mają kontrolę nad
mogącym wystąpić ryzykiem robót dodatkowych. Praktyczne zastosowanie metody opiera się
przede wszystkim na rzetelnym posługiwaniu się modelem sieci bayesowskiej i monitorowaniu
poziomu ryzyka. Aktualizacja prawdopodobieństw zdarzeń lub wprowadzenie zaistniałych
zjawisk (występujących czynników powodujących roboty dodatkowe, konsekwencji zdarzeń,
etc.) może pozwolić na redukcję ryzyka z odpowiednim wyprzedzeniem. To z kolei umożliwia
przygotowanie odpowiednich działań zaradczych, co w konsekwencji może wpłynąć na
redukcję prawdopodobieństwa zmiany czasu trwania inwestycji lub zmiany kosztu inwestycji.

163

6. ZAKOŃCZENIE
6.1.

Podsumowanie i wnioski

Niniejsza rozprawa stanowiła poszerzenie stanu wiedzy związanego z zjawiskiem
wstąpieniem robót dodatkowych w realizacji przedsięwzięciach budowy infrastruktury
kolejowej.
Do opracowania autorskiej metody zarządzania ryzykiem wykorzystano jedno
z sugerowanych przez normę ISO 31000 [233] narzędzi matematycznych - sieć bayesowską.
Szerokie studium stanu wiedzy w zakresie podjętego tematu (rozdział 2 rozprawy)
rozprawy wykazało, że zarządzenie ryzkiem robót dodatkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki kolejowych przedsięwzięć budowlanych nie jest zagadnieniem
rozpoznanymi i analizowanym .
Podstawą do rozważań oraz modelowania sieci bayesowskiej stanowiącej trzon
proponowanej metody było określenie wcześniej nie definiowanych w literaturze, bądź nie
kwantyfikowanych, źródeł ryzyka robót dodatkowych oraz ich konsekwencji.
W ramach badań własnych, obejmujących wywiady eksperckie, analizę dokumentacji
kontraktowej oraz badania ankietowe pozyskano informacje oraz dane, omówione szczegółowo
w rozdziale 3 pracy.
Na podstawie opracowanej bazy danych zbudowano model sieci bayesowskiej
wykorzystującą metodykę zaproponowaną w normie ISO 31000 [233]. W kolejnych częściach
rozprawy zaprezentowano kompletny proces tworzenia sieci bayesowskiej obejmujący:
modelowanie struktury, tworzenie oraz kodowanie wierzchołków sieci, a także aktualizację
prawdopodobieństw w węzłach, opierając się o dostępne źródła wiedzy. Dla węzła „Roboty
dodatkowe”

zastosowano

bramkę

logiczną

„LEAKY

NOISY-OR”

umożliwiającą

oszacowanie prawdopodobieństw w węzłach mających wielu „rodziców”, przy jednoczesnym
ograniczeniu znajomości kombinacji wszystkich prawdopodobieństw. Zamodelowano również
węzły użyteczności MAU oraz zaimplementowano funkcje matematyczne do węzłów.
W efekcie prowadzonych działań zamodelowano sieć bazową służącą do dalszych rozważań,
a także analizy scenariuszy zdarzeń możliwych do wystąpienia.
Powyższe działania były realizowane w oparciu o „Stanfordzki Protokół Aktywacji”,
którego wypełnienie gwarantuje odpowiednią jakość stworzonej sieci bayesowskiej. Ponadto,
sieć została poddana walidacji a następnie weryfikacji (w oparciu o nowe dane).
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Dla ukazania użyteczności stworzonej metody zarządzania ryzykiem robót
dodatkowych przeanalizowano trzy różne scenariusze zdarzeń, odpowiadające hipotetycznym
sytuacjom podczas realizacji inwestycji kolejowych.
Omówiono również mitygację ryzyka w kontekście stworzonej metody oraz
zaproponowano jej implementację w fazach procesu inwestycyjnego obejmującego
przedsięwzięcia budowy infrastruktury kolejowej.
W efekcie prowadzonych prac można sformułować następujące wnioski:
1. W wyniku badań własnych zidentyfikowano 8 przyczyn powstawania robót dodatkowych
oraz 2 typy konsekwencji robót dodatkowych wraz z prawdopodobieństwami ich
występowania;
2. Prawdopodobieństwa występowania czynników powodujących roboty dodatkowe
w opiniach uczestników procesu budowlanego (wywiady eksperckie i badania ankietowe)
przyjmują wartości wyższe niż wartości prawdopodobieństw oszacowanych na podstawie
dokumentów kontraktowych;
3. Wystąpienie robót dodatkowych według wykorzystanych źródeł wiedzy jest zjawiskiem
bardzo prawdopodobnym. Wartość średnia prawdopodobieństwa wystąpienia robót
dodatkowych wyznaczona w wyniku prowadzonych badań wyniosła 82,97%;
4. Według danych historycznych (analizy dokumentów kontraktowych), najbardziej
prawdopodobne jest, iż zmiana czasu trwania inwestycji obejmie jego skrócenie lub nie
wystąpi. Z kolei, według opinii ekspertów (wywiady eksperckie, dane ankietowe) warianty
wydłużenia inwestycji są znacznie bardziej prawdopodobne;
5. Analiza dokumentów kontraktowych wykazała, iż najbardziej prawdopodobne jest
zwiększenie kwoty kontraktowej na skutek robót dodatkowych w zakresie (0;10%] kwoty
kontraktowej, natomiast opinie ekspertów wskazują, iż bardziej prawdopodobna jest
zmiana kwoty w zakresie (20;30%].
6. W wyniku analizy dokumentacji kontraktowej, roboty dodatkowe w inwestycjach
kolejowych najczęściej związane są z pracami torowymi oraz przebudową urządzeń SRK.
7. W efekcie przeprowadzonych badań własnych utworzono bazę danych konieczną do
budowy modelu sieci bayesowskiej. Ostatecznie w bazie danych zapisano 16
zrealizowanych inwestycji infrastruktury kolejowej. Należy zwrócić uwagę na trudność
w pozyskiwaniu danych związana zarówno z ich dostępnością jak również przyjętymi przez
autora kryteriami wyboru zrealizowanych przedsięwzięć: stosunkowo aktualnych,
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realizowanych w systemie zaprojektuj i buduj oraz o wartości kwoty kontraktowej
min. 4 mln zł brutto.
8. Zbudowany model sieci bayesowskiej przewiduje konsekwencje robót dodatkowych
poprawnie, zgodnie z przyjętą metodyką oceny w oparciu o analizę krzywych ROC. Jakość
predykcji zmiany czasu jest słaba (AUC = 0,635; Dokładność=0,625), natomiast zmiany
kwoty jest dobra (AUC=0,801; Dokładność=0,688). W jednym i drugim przypadku ocena
poprawności działania modelu jest akceptowalna Biorąc pod uwagę stosunkowo małą bazę
danych można założyć, że jej rozbudowa przyczyni się do poprawy jakości działania
modelu.
9. Wystąpienie robót dodatkowych w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej
w Polsce wg opracowanego modelu oceny ryzyka w postaci sieci Bayesa jest zjawiskiem
praktycznie pewnym, o prawdopodobieństwie wynoszącym 99,13%
10. Weryfikacja modelu sieci w oparciu o testowanie nowymi danymi (nie uczestniczącymi
w procesie budowy sieci) oraz analizę wrażliwości wypadła pozytywnie i potwierdziła
działanie zaproponowanego modelu w praktyce
11. W celu zademonstrowania użyteczności opracowanej metody zarządzania ryzykiem
przedstawiono przykład praktyczny. Zaprezentowane scenariusze zdarzeń potwierdziły
możliwość dokonania oceny zidentyfikowanego ryzyka, a w przypadku scenariuszy
(nr 1 i nr 3) obniżenia jego poziomu.

6.2.

Wkład własny oraz oryginalne elementy pracy

Wkład własny autora pracy stanowi znaczące rozszerzenie podejmowanych zagadnień
z zakresu tematyki ryzyka w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej. Dotychczas
kierunki badań w tym obszarze były mało rozpoznane, słabo pogłębione lub nie obejmowały
szeroko zakrojonych prac studialnych uwzględniających kontekst przedmiotu badań własnych.
Do oryginalnych elementów rozprawy można zaliczyć:
•

Poddanie szczegółowej analizie zagadnienia dotyczącego występowania robót
dodatkowych w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej;

•

Usystematyzowanie stanu wiedzy obejmującego 4 specyficzne konteksty badań
własnych: realizację inwestycji kolejowych, zarządzanie ryzykiem w tego typu
przedsięwzięciach,
w inwestycjach

poznanie

kontekstu

występowania

robót

dodatkowych

budowy kolei, a także ocenę możliwości zastosowania sieci

bayesowskich do tak zdefiniowanego problemu badawczego;
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•

Przeprowadzenie badań własnych z wykorzystaniem wywiadów eksperckich, badań
ankietowych oraz analiz dokumentacji kontraktowej w zakresie występowania robót
dodatkowych, ich przyczyn i konsekwencji;

•

Budowę bazy danych obejmującą prawdopodobieństwa występowania czynników
powodujących roboty dodatkowe oraz pojawienia się konsekwencji robót
dodatkowych w kolejowych inwestycjach budowlanych;

•

Wykorzystanie sieci bayesowskich do budowy modelu oceny ryzyka stanowiącego
trzon opracowanej metody;

•

Skalibrowanie modelu sieci z wykorzystaniem niestosowanego dotychczas
w badaniach krajowych z zakresu inżynierii przedsięwzięć budowlanych, algorytmu
„NOISY OR”;

W odniesieniu do osiągnięć praktycznych można wskazać:
•

Weryfikację operacyjną - polegająca na prezentacji działania metody dla wybranego
przykładu z praktyki inżynierskiej;

•

Potwierdzenie działania zbudowanego modelu do oceny ryzyka na różnych etapach
budowlanego procesu inwestycyjnego;

•

Zaprojektowanie scenariuszy zdarzeń w celu wskazania możliwych konsekwencji
robót dodatkowych;

Największą wartość dodaną rozprawy stanowi autorska metoda zarządzania ryzykiem.
Jej trzon stanowi zbudowany model sieci bayesowskiej do oceny ryzyka. Odpowiednie
modelowanie scenariuszy zdarzeń w oparciu o sytuację podczas realizacji przedsięwzięć
kolejowych umożliwia przyjęcie strategii zarządzania ryzykiem robót dodatkowych.
Wykorzystanie nowych informacji z różnych źródeł wiedzy, pozwala na aktualizację sieci
Bayesa. W efekcie stosowana w praktyce metoda może ograniczać negatywne skutki ryzyka,
wskazując najbardziej prawdopodobne konsekwencje robót dodatkowych w przedsięwzięciach
budowy infrastruktury kolejowej.

6.3.

Kierunki dalszych badań

Pomimo wielowątkowego podejścia do tematu badawczego oraz szczegółowego
rozpoznania dostępnych źródeł wiedzy autor dostrzega, że przedstawione w pracy badania i ich
analiza nie wyczerpują w pełni zagadnienia. Możliwe jest poszerzenie badań w następujących
kierunkach:
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•

Doszczegółowienie źródeł ryzyk oraz weryfikację dotychczas określonych
czynników ryzyka na większej próbie badawczej;

•

Doprecyzowanie stworzonej metody zarządzania ryzykiem robót dodatkowych
w odniesieniu do poszczególnych faz budowlanego procesu inwestycyjnego
(przygotowanie inwestycji do wykonania, realizacja inwestycji, a także
eksploatacja);

•

Szczegółowa analiza jakościowa udziału robót branżowych w robotach
dodatkowych;

•

Aktualizacja sieci bayesowskiej oraz rozbudowanie modelu,

umożliwiające

poprawę predykcji ryzyka robót dodatkowych o komponent związany z mitygacją
ryzyka oraz węzły decyzyjne;
Ponadto,

autor

planuje

przeprowadzić

kompleksowe

badania

obejmujące

implementacje stworzonej metody zarządzania ryzykiem do dużych przedsięwzięć budowy
infrastruktury kolejowej, tzw. „mega projects”.
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STRESZCZENIE
Podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych występują nieprzewidziane zdarzenia,
które mogą prowadzić do zaburzenia założonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Do
tego typu zjawisk zalicza się m.in. roboty dodatkowe, które mogą powodować zmianę kosztu
oraz zmianę czasu trwania całego przedsięwzięcia budowlanego. Prezentowane dotychczas
w literaturze prace badawcze nie identyfikują przyczyn zaistnienia, konsekwencji wystąpienia
czy też sposobów mitygacji ryzyka robót dodatkowych w szczególnych warunkach, jakimi są
inwestycje kolejowe. Zasadne jest zatem, podjęcie próby analizy tego zjawiska. Rozważany w
pracy problem badawczy stanowi poszukiwanie metody zarządzania ryzkiem w realizacji
kolejowych robót budowlanych, z zastosowaniem sieci Bayes’a jako modelu oceny ryzyka.
W pierwszym rozdziale pracy doktorskiej uzasadniono wybór tematu, sformułowano
cel główny oraz cele cząstkowe, a także tezę badawczą dysertacji. Dodatkowo, w ramach
planowania układu pracy doktorskiej omówiono trzy główne zagadnienia stanowiące
szczegółowy obszar badawczy. Zdecydowano, iż poszukiwana metoda zarządzania ryzykiem
robót dodatkowych wykorzysta strategię zarządzania ryzykiem opartą na wytycznych
wskazanych w normie PN-ISO 31000:2018 Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne,
i rozbudowana będzie o badania własne oraz model oceny ryzyka.
Rozdział drugi obejmuje analizę stanu wiedzy, którą przeprowadzono w czterech
blokach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy charakterystyki przedsięwzięć budowy
infrastruktury kolejowej w Polsce. Kolejny, wiąże się z uporządkowaniem wiedzy na temat
robót dodatkowych w budownictwie. Następny omawia zagadnienia zarządzania ryzykiem
w budownictwie. W ostatnim bloku przedyskutowano możliwości zastosowania sieci
bayesowskich, w obszarze budownictwa. Szczegółowy przegląd stanu wiedzy wykazał
aktualność problemu badawczego, a także potwierdził zasadność podjętej tematyki dysertacji.
Kolejny rozdział pracy obejmuje badania własne, podjęte w celu identyfikacji
czynników ryzyka i jego kwantyfikacji. Przeprowadzono trzy typy badań: wywiady eksperckie,
analizę dokumentów kontraktowych oraz badania ankietowe. Pozyskane informacje poddano
analizie statystycznej i ocenie, a następnie zestawiono w postaci bazy danych, niezbędnej do
budowy modelu oceny ryzyka.
Czwarty rozdział stanowi opracowanie metody zarządzania ryzykiem robót
dodatkowych, a w szczególności budowę modelu oceny ryzyka w postaci sieci Bayes’a
(ang. Bayesian Belief Networks – BBN) Zaprezentowano najważniejsze etapy tworzenia sieci,
wykorzystując zjawiska opisujące zależności podczas występowania robót dodatkowych. Po
189

ustaleniu topologii, zastosowano mechanizm uczenia się sieci, kalibrując prawdopodobieństwa
warunkowe poszczególnych węzłów o informacje pozyskane w ramach badań własnych. Model
wyposażono w węzeł wyznaczający wartość ryzyka, a także węzeł oceniający ryzyko.
Stworzoną sieć bayesowską poddano ocenie jakościowej poprzez budowę krzywych ROC dla
dwóch konsekwencji: zmiany czasu oraz zmiany kwoty. W oparciu o przyjęte parametry oceny
wykazano akceptowalny stopień predykcji modelu.
Rozdział piąty obejmuje weryfikację sieci i przedstawia praktyczne wykorzystanie
metody w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej. Do weryfikacji wykorzystano
nowe dane pochodzące z 6 inwestycji. Model poddano także analizie wrażliwości. Zarówno
testowanie danymi, jak i analiza wrażliwości, wykazały zadowalającą jakość przewidywania
modelu. Przykład praktyczny obejmował trzy scenariusze zdarzeń, występujących podczas
realizacji inwestycji kolejowych. Ich implementacja do zbudowanego modelu, umożliwiła
wyznaczenie ryzyka robót dodatkowych i jego ocenę. Jako uzupełnienie scharakteryzowano
opcje postępowania z ryzykiem.
Dysertacja została zakończona rozdziałem szóstym, podsumowującym dokonania
autora. Przedstawiono wkład własny (w szczególności wykorzystanie sieci bayesowskich do
budowy modelu oceny ryzyka stanowiącego trzon opracowanej metody), oryginalne elementy
pracy (m.in. budowę bazy danych obejmującą prawdopodobieństwa występowania czynników
powodujących roboty dodatkowe i ich konsekwencji w kolejowych inwestycjach
budowlanych), oraz określono dalsze kierunki badań (rozbudowanie modelu i aktualizację sieci
a także analizę udziału robót branżowych w robotach dodatkowych).
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ABSTRACT
During the implementation of construction projects, unforeseen events occur that may
lead to disruption of the assumed material and financial schedule. This type of phenomena
includes, among others additional works that may change the cost and duration of the entire
construction project. The research works presented so far in the literature do not identify the
reasons for the occurrence, consequences of the occurrence or methods of mitigating the risk
of additional works in specific conditions, such as railway investments. It is therefore
reasonable to try to analyze this phenomenon. The research problem considered in the work is
the search for a risk management method in the implementation of railway construction works,
using the Bayes network as a risk assessment model.
In the first chapter of the doctoral dissertation, the selection of the topic was justified,
the main goal and partial goals were formulated, as well as the research thesis of the dissertation.
Additionally, as part of the planning of the doctoral dissertation, three main issues constituting
a detailed research area were discussed. It was decided that the desired method of managing the
risk of additional works would use a risk management strategy based on the guidelines set out
in PN-ISO 31000: 2018 Risk Management - Principles and Guidelines, and would be expanded
with own research and a risk assessment model.
The second chapter covers the analysis of the state of knowledge, which was carried out
in four thematic blocks. The first one concerns the characteristics of railway infrastructure
construction projects in Poland. Another one is related to organizing knowledge about
additional works in construction. The next one discusses risk management in construction.
In the last block, the possibilities of using Bayesian networks in the area of construction were
discussed. A detailed review of the state of knowledge showed the topicality of the research
problem, and also confirmed the legitimacy of the dissertation topic.
The next chapter of the work covers own research undertaken in order to identify risk
factors and quantify it. Three types of research were conducted: expert interviews, analysis of
contract documents and questionnaire research. The obtained information was statistically
analyzed and assessed, and then compiled in the form of a database necessary to build a risk
assessment model.
The fourth chapter is the development of a risk management method for additional
works, and in particular the construction of a Bayesian Belief Networks (BBN) risk assessment
model. After determining the topology, the network learning mechanism was used, calibrating
the conditional probabilities of individual nodes with the information obtained during the own
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research. The model is equipped with a node that determines the risk value, as well as a node
that assesses the risk. The developed Bayesian network was qualitatively assessed by building
ROC curves for two consequences: time change and project price change. Based on the adopted
assessment parameters, an acceptable degree of model prediction was demonstrated.
The fifth chapter covers the verification of the network and presents the practical use of
the method in railway infrastructure construction projects. New data from 6 investments were
used for verification. The model was also subjected to a sensitivity analysis. Both data testing
and sensitivity analysis showed a satisfactory prediction quality of the model. The practical
example included three scenarios of events occurring during the implementation of railway
investments. Their implementation into the model built, made it possible to determine the risk
of additional works and its assessment. As a complement, the options for dealing with the risk
were characterized.
The dissertation ended with the sixth chapter summarizing the author's achievements.
The own contribution (in particular, the use of Bayesian networks to build a risk assessment
model constituting the core of the developed method), original elements of the work (including
the construction of a database including the probability of factors causing additional works and
their consequences in railway construction projects) were presented, and further research
directions (development of the model and network update as well as analysis of the share of
industry works in additional works).
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Załącznik 1 - Scenariusz badania opinii ekspertów na temat robót
dodatkowych w kolejowych inwestycjach budowlanych.
KRAKÓW, dn ……………………
Metryczka Respondenta
(nazwisko, instytucja, stanowisko, staż pracy)
Dane o wywiadzie
(miejsce, czas, wywiadowca)
1. Proszę określić poziom
czynników

powodujących

prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanych
roboty

dodatkowe

w

kolejowych

inwestycjach

budowlanych:
a. Opóźnienie dostaw materiałów i wyrobów budowlanych na plac budowy przez
dostawców;
b. Zła organizacja robót;
c. Nie ujawnione na dostępnych mapach terenu – elementy infrastruktury
podziemnej;
d. Niepełne rozpoznanie geologiczno-inżynierskie budowy;
e. Zmiany rozwiązań projektowych wprowadzane przez zamawiającego w trakcie
realizacji inwestycji;
f. Błędy merytoryczne i niekompletność dokumentacji projektowej;
g. Nieudzielanie zamknięć torowych pomimo dopełniania warunków umownych;
h. Problemy realizacyjne na sąsiadujących przedsięwzięciach (na tzw. „stykach
kontraktów”);
2.

Jeśli Pani/Pana zdaniem w pytaniu nr 1 nie zostały wymienione wszystkie czynniki
powodujące roboty dodatkowe w przedsięwzięciach budowy kolei to proszę o ich
wyartykułowanie. Ponadto, proszę o określenie poziomu prawdopodobieństwa ich
wystąpienia.

3. Proszę o określenie prawdopodobieństwa wystąpienia robót dodatkowych wskutek
pojawienia się czynników powodujących roboty dodatkowe.
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4. Na skutek wystąpienia robót dodatkowych w przedsięwzięciach budowy kolei może
wystąpić zmiana czasu trwania inwestycji. Dla zasugerowanych przedziałów zmiany
czasu trwania inwestycji proszę o określenie prawdopodobieństw poszczególnych
wariantów czasowych. Suma prawdopodobieństw musi wynieść 100%:
a. Brak zmian lub skrócenie trwania inwestycji;
b. Wydłużenie czasu trwania inwestycji nie dłużej niż o 2 miesiące;
c. Wydłużenie czasu trwania inwestycji o ponad 2, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy;
d. Wydłużenie czasu trwania inwestycji o ponad 6 miesiące.
5. Na skutek wystąpienia robót dodatkowych w przedsięwzięciach budowy kolei może
wystąpić przekroczenie zmiana kwoty umownej inwestycji. Dla zasugerowanych
przedziałów

zmiany

prawdopodobieństw

kwoty

umownej

poszczególnych

inwestycji
wariantów

proszę

o

budżetowych.

określenie
Suma

prawdopodobieństw musi wynieść 100%.
a. Brak zmian lub zmniejszenie kwoty umownej – ZK1;
b. Zwiększenie kwoty kontraktowej nie więcej niż o 10% podstawowej kwoty
umownej;
c. Zwiększenie kwoty kontraktowej o ponad 10% lecz nie więcej niż 20%
podstawowej kwoty umownej;
d. Zwiększenie kwoty kontraktowej o ponad 20% lecz nie więcej niż 30%
podstawowej kwoty umownej;
e. Zwiększenie kwoty kontraktowej o ponad 30% podstawowej kwoty umownej.
6. Roboty dodatkowe mogą obejmować prace charakterystyczne dla różnych typów prac
budowlanych poszczególnych branż. Dla zasugerowanych typów prac budowlanych
proszę określić prawdopodobieństwo występowania w robotach dodatkowych. Suma
prawdopodobieństw nie musi wynieść 100%:
a. Roboty torowe oraz odwodnienie torowiska;
b. Roboty sieciowe, trakcja elektryczna;
c. Roboty inżynieryjne;
d. Roboty drogowe oraz przejazdy kolejowe;
e. Roboty związane z przebudową urządzeń SRK;
f. Roboty peronowe oraz kubaturowe (budynki);
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g. Roboty związane z sieciami wod-kan, gazowymi, elektroenergetycznymi oraz
instalacjami;
h. Przygotowanie dokumentacji projektowej;
i. Pozostałe roboty.
7. Jeśli Pani/Pana zdaniem należy uwzględnić dodatkowe zagadnienia związane z
robotami dodatkowymi w kolejowych inwestycjach budowlanych to proszę o ich
wyartykułowanie.
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Załącznik 2 - Zestawienie danych historycznych inwestycji kolejowych
L.p

1

2

Kwota z
Umowy

48 199
276,85

34 830
500,00

Czas Umowy

Numer
porządkowy
dokumentu

Wpływ na
kwotę

Wpływ na
czas

Czynnik r.
dodatkowych

Typ r.
dodatkowych

1

569 827,22

brak

ZR

T, ST, D,
PR, INŻ

2

404 873,36

brak

BD

PO

3

782 392,50

brak

BD

PO

4

1 832 276,70

brak

BD

SAN

1

77 731,40

brak

NRG

SAN, T

2

9 120,00

brak

BD

INŻ, PR

570 dni

211 dni

Zakres rzeczowy
Rezygnacja z modernizacji
obiektu mostowego, którego
remont nie poprawi
parametrów technicznych na
rzecz dostosowania
nowobudowanego układu
torowego do
podwyższonych parametrów
eksploatacyjnych
nieujęte w PFU wycinki
drzew
nieujęte w PFU wycinki
krzewów
dodatkowe koszty powstałe
na skutek przebudowy linii
nn na odcinku Grybów Ptaszkowa
kolizja z
niezinwentaryzowaną
infrastrukturą efektem czego
jest wykonanie
dodatkowych drenaży
wzdłuż torów 1 i 2
dodatkowe obciążenie
próbne obiektu
nieprzewidzianego w PFU

3

48 201,61

brak

BD

SRK

4

461,29

brak

ZR

T

5

14 293,10

brak

NIP

SRK

6

24 500,00

brak

BD

T, PiK

3

18 808
049,99

384 dni

1

331 419,62

brak

BD

ST

4

20 424
279,79

352 dni

1

71 212,60

brak

BD

T, D

5

4 049 998,19

211 dni

1

36 200,00

brak

BD

ST

6

34 507
840,36

1

22 200
001,00

211 dni

BD

T, ST, INŻ,
D, SRK,
PiK, SAN,
PR, PO

1

248 401,79

brak

BD

PO

2

62 805,77

brak

ZR

PiK

3

62 805,01

brak

BD

SRK

7

41 953
990,41

701 dni

326 dni

budowa nieprzewidzianego
kabla teletechnicznego na
przejeździe kolejowym
zmiana fazowania,
przyspieszenie przebudowy
układu torowego
wymiana kabli zasilających
odcinki szlakowe SBL na
szlaku Muninia - Radymno
wykonanie barierek wzdłuż
dojścia do peronu
Brak dostosowania
zaprojektowanego
rozwiązania technicznego
bramki sieciowej do
obowiązujących przepisów
technicznych
brak ujęcia ścięcia skarpy w
pfu oraz trójkątów
widoczności na przejeździe
w km 208,009
zabudowa 4 słupów
przestrzennych z wysięgami
przez 2 tory
zamówienie uzupełniające rozszerzające roboty na
kolejny odcinek
nieujęte wycinki drzew i
krzewów
budowa peronu
tymczasowego na st. Tunel
przebudowa kabla
teletechnicznego i
przesunięcie jego lokalizacji
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4

-349,66

brak

ZR

SRK

5

-432,83

brak

ZR

SRK

6

118 430,82

brak

BD

T

7

-2 997,63

brak

ZR

SRK

8

81 860,44

brak

BD, ZOR

ST

9

114 393,50

brak

BP

T

10

323 763,48

brak

BD, NRG

SRK

11

32 730,95

brak

ZR

SRK

12

-93 788,10

brak

ZR

SRK

13

110 135,69

brak

ZR

SRK

14

33 671,43

brak

BD

SRK

15

40 913,43

brak

BD

ST

zmiana centralki SLK na
nowocześniejszy system DGT
zmiana systemu gaszenia
pożaru w kontenerach na
bardziej efektywny system
wzmocnienie gruntu
nasypów w okolicy toru nr 3
zmiana doprowadzenia kabli
do nowobudowanych
urządzeń
przebudowa konstrukcji
będących w kolizji z
przebudowywanym torem
zmiana grubości warstwy
tłucznia i przebudowa rowu
zmiana typu rury ze względu
na rzeźbę terenu
zabudowa iglic do
rozjazdów nr 1,2,3, nie ujęta
w dokumentacji bazowej
doprecyzowanie ilości
semaforów, odmienne od
założenia wykonawcy
zabudowa nowej kanalizacji
na potrzeby systemu TVU
przebudowa kabli
teletechnicznych na zgodną
z PFU
zwiększenie ilości
infrastruktury b. Sieć
trakcyjna w związku z
doprecyzowaniem ilości w
PW
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16

56 542,43

brak

BD, ZOR

T, ST

17

42 355,82

brak

BD

T, SAN

18

31 602,89

brak

BD

PiK

19

10 358,47

brak

BD

PiK

20

75 749,55

brak

ZR

PiK, D

21

254 768,55

brak

BD

PO

22

1 859,32

brak

ZR

SRK

23

11 931,67

brak

ZR

SRK

24

98 738,25

brak

ZR

T

25

-124 648,57

brak

BD

SRK

26

4 374,40

brak

ZR

SRK

27

14 980,27

brak

ZR

SRK

przesunięcie toru wraz z
regulacją sieci trakcyjnej
dostosowanie ilości rur i
wodociągów do tych,
zgodnych z PW
zwiększenie ilości żelbetu
podstawy pod maszty
antenowe
zmiana wyposażenia
budynku nastawni
przebudowa nawierzchni
dojazdu do nastawni
zwiększenie wycinek,
przebudowa ogrodzenia oraz
ekranów akustycznych
zmiana rozwiązań
prowadzenia kabli i
urządzeń teletechnicznych
przesunięcie lokalizacji
czujnika ssp od semaforów
wjazdowych
zmiana zasypki
drenokolektorów
pozostawienie istniejącej
instalacji kablowej
zmiana rozwiązań
prowadzenia kabli i
urządzeń teletechnicznych
przeniesienie szafy z
aparaturą TVU z
pomieszczenia dyżurnego
ruchu do kontenera
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8

123 033
760,44

211 dni

28

262 314,74

14 dni

ZR, ZOR,
NZT

T, D

29

39 453,47

brak

BD

ST, PiK

30

12 893,54

brak

ZR

SRK

1

0

brak

BD

SAN

2

0

brak

ZR

T, PR

3

0

brak

BD

T

4

99 135,63

brak

BD

SRK

5

79 883,94

brak

BD

SRK

6

228 551,91

brak

BD

INŻ

dodatkowe prace na
przejeździe drogowym ze
względu na nieodpowiednią
koordynację prac na styku
kontraktów
źle dobrana zasypka słupów
trakcyjnych, nie ujęcie
elementów m. Architektury
w PW
przeniesienie czujki p.poż
do pomieszczenia dyżurnego
optymalizacja dostawy
wody na potrzeby budowy
zmiana zakresu przebudowy
toru bocznicy tartaku
zmiana typu
nowobudowanej
nawierzchni z nietypowych
podkładów Y celem
ujednolicenia nawierzchni
na PS-83
niedostateczna ilość
kontenerów srk - zabudowa
dodatkowego 1 szt. Oraz
małej architektury
towarzyszącej
nieujęcie odbudowy
infrastruktury kablowej w
nowobudowanym obiekcie
mostowym
umocnienie koryta potoku w
obrębie podpór mostu w
skutek nałożenia decyzji
administracyjnej ujętą w
PnB

201

9

10

11

50 327
768,20

42 499
111,00

35 287
450,00

1

0,00

brak

OD

D

2

0,00

brak

OD

D

3

-17 162,03

brak

BD

INŻ

-

-

-

-

-

829 dni

530 dni

700 dni

1

29 960,58

brak

BD

INŻ

2

163 590,50

brak

BD

SAN

3

62 341,76

brak

BD

SAN

zaniechanie produkcji przez
producenta typowych płyt
przejazdowych - zamiana na
dylinę drewnianą
zaniechanie produkcji przez
producenta typowych płyt
przejazdowych - zamiana na
dylinę drewnianą
stwierdzono lepszą jakość
betonu części
konstrukcyjnych obiektu
przeznaczonych do
rozbiórki, zaniechano
demontażu, wzmocnienie
istniejących powierzchni
w celu prawidłowego
wykonania robót ziemnych i
odwodnienia na
nowobudowanym
przepuście zachodzi
konieczność wykonania
rozbiórki starego obiektu
brak ujęcia odwodnienia
skarp nasypu w
dokumentacji PFU
istniejące odwodnienie nie
może zapewnić
prawidłowego
odprowadzania wód i musi
zostać wymienione na nowe
- zabudowa nowego
kolektora i 4 studni
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4

156 370,68

brak

ZR

D, T

5

-55 227,72

brak

BD

D

6

57 415,52

24 dni

BD

SAN

7

67 243,77

brak

BD

SAN

8

809 029,18

brak

BD

INŻ

9

6 480,65

brak

ZR

D, T

BD

T, ST, INŻ,
D, SRK,
PiK, SAN,
PR, PO

10

7 073 800,00

1 dzień

zmiana typu płyt
przejazdowych na 2
przejazdach z MU na
gumowe
Brak wykonania 10 miejsc
parkingowych w wyniku
błędnie oszacowanego pasa
kolejowego oraz braku
możliwości wykupu
dodatkowych działek pod
zabudowę
błędnie założone
rozwiązanie odwodnienia
peronu, zmiana na
odwodnienie zamknięte,
zgodnie z Id-3
dostosowanie istniejącego
odwodnienia do
obowiązujących przepisów
ID-1, wykonanie drenażu
kamiennego owiniętego
geowłókniną w istniejących
korytach krakowskich
w decyzji PnB narzucono
obowiązek prowadzenia
nadzoru konserwatorskiego
w 2 obiektach
rewitalizacja dojazdów do
modernizowanego przejazdu
kolejowego
zwiększenie zakresu prac o
kolejny odcinek

203

12

26 966
772,70

401 dni

11

1 007 883,74

brak

BD

PR, INŻ

1

69 790,60

brak

BD

T

2

61 438,27

brak

BD

SAN

3

68 857,60

brak

BD

SAN, INŻ

4

269 630,00

brak

BD

SRK

5

302 481,05

brak

BD

ST

błędnie zaprojektowane
rozwiązanie techniczne
przepustu
zmiana pochylenia skarpy
przy torze nr 3 na dł 300mb
na stosunek 1:1 w celu
niedopuszczenia do wyjścia
z robotami ziemnymi poza
zakres decyzji PnB
budowa linii napowietrznej
dł 400mb wraz z
oświetleniem - nieujęte w
dokumentacji PFU, kolizja z
nowobudowanymi
bramkami trakcyjnymi
remont instalacji
elektrycznej kładki w km
11+243 nieujętej w PFU, a
niezbędny do wykonania
zamówienia podstawowego
budowa telewizji na 2
przejazdach, nieujęta w
PFU, a niezbędna do
prawidłowej obsługi
przejazdów
budowa izolowanego przęsła
naprężenie z odłącznikiem
między rozjazdem a
semaforem, nieujęta w PFU,
a niezbędna do
prawidłowego
funkcjonowania sieci
trakcyjnej
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13

14

10 435
320,00

10 653
599,82

6

27 820,46

brak

NIP

SAN

1

337 883,49

brak

BD

T

2

53 822,58

brak

BD

ST

3

21 179,40

brak

BD

INŻ

4

6 762,60

brak

ZR

T, D

5

5 000,64

brak

BD

ST

6

7 099,49

brak

BD

SRK

7

65 169,20

brak

ZR

T

1

14 000

brak

ZR

PR

2

108 850

brak

BD

INŻ

3

208 560

brak

BD

INŻ

211 dni

271 dni

Niedostateczna głębokość
położenia istniejących kabli
nn YAKY 4x240 mm2 pogłębienie do niezbędnej
rzędnej
zmiana typu odwodnienia
torowiska
istniejący typ zwiernika
prądowego nie był zgodny z
przepisami, wymagana
przebudowa
oczyszczenie przepustu w
celu zapewnienia
odpowiedniego
odwodnienia, nieujęte w
PFU
wykonanie wygrodzenia
przejazdu zgodnie z
życzeniem Zamawiającego
wykonanie słupa
kotwiącego, nieujętego w
PFU, a niezbędnego ze
względów technicznych
wymiana podstawy
semafora i studzienki
wykonanie toru na 23 mb
dodatkowe wykonanie
projektu remontu kanalizacji
na dwa światłowody
nieujęte, dodatkowe miejsca
przecieków ścian obiektów,
które należy zabezpieczyć
nieujęte, dodatkowe ubytki
spoin ścian obiektów, które
należy uzupełnić
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15

16

15 221
295,60

17 644
827,00

275 dni

122 dni

4

166 368

brak

BD

INŻ

5

9 468,95

brak

NIP

SRK

6

1 830 629,64

5 dni

BD

INŻ

1

7 485,72

2 dni

BD

SRK

2

16 231,80

brak

NIP

SRK

3

5 958,43

brak

BD

SRK

4

149 996,94

brak

BD

PR, PO

1

47 800,00

56 dni

BD

SAN

2

104 053,90

brak

ZR

D

3

215 801,33

brak

BD

INŻ

nieujęte, dodatkowe
dylatacje obiektów, które
należy uszczelnić
nieujęta kolizja
teletechniczna z dwoma
światłowodami
dodatkowe zabezpieczenia
powierzchni tuneli:
hydrofobizacja, torkret,
nieujęte w podstawowym
zamówieniu
przestawienie tarczy
ostrzegawczej w związku z
brakiem skrajni
przełożenie kabli
światłowodowych
przebudowa napędu
rogatkowego ssp kat. B
stworzenie dokumentacji
powykonawczej
projekt i wykonanie rowu
odwadniającego na odc 580
mb
projekt i wykonanie
zabezpieczenia skarpy drogi
przed jej erozją
projekt i wykonanie
odprowadzenia wody z
przepustu bezodpływowego

206

Załącznik 3 - Kwestionariusz badań ankietowych
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Załącznik 4 – Ocena zgromadzonych danych – tablice rangowania
Tabela 3.28. Rangowanie odpowiedzi – grupa a.
Źródło: Opracowanie własne.
Czynniki [ranga]
Respondent

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

1

2

2

5

5

4

5

4

3

2

1

1

3

3

4

5

2

2

3

3

3

5

5

3

4

3

2

4

3

4

5

5

2

5

5

3

5

3

2

4

5

4

5

2

2

6

4

3

3

4

2

2

2

3

7

2

2

5

4

2

5

2

2

8

4

3

4

3

4

4

3

3

9

2

3

5

4

3

4

2

2

10

2

2

5

5

4

4

3

4

11

4

2

3

3

2

2

2

2

12

3

4

4

3

2

3

2

2

13

3

4

5

5

4

5

5

4

14

3

3

5

4

4

5

4

3

15

3

4

3

4

2

3

2

2

16

1

1

3

3

3

3

2

2

17

3

4

4

3

2

4

5

4

18

3

2

4

3

3

3

2

2

19

3

2

4

3

4

3

2

3

20

3

3

4

2

3

2

2

2

21

5

3

4

3

3

3

2

2

22

2

2

5

3

4

2

4

3

23

3

4

5

3

2

3

2

2

24

2

2

5

4

3

4

4

4

25

4

3

5

4

4

5

3

3

26

3

4

4

4

4

4

4

4

27

1

3

5

4

4

5

5

5

28

3

2

5

3

3

4

4

3
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Tabela 3.29. Rangowanie odpowiedzi – grupa b
Źródło: Opracowanie własne.
Czynniki [ranga]
Respondent

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

1

2

2

5

5

5

5

3

3

2

1

1

3

3

4

5

2

2

3

4

4

5

5

4

4

3

2

4

4

3

5

5

3

5

5

3

5

2

3

4

5

5

5

4

4

6

4

4

2

5

2

3

1

3

7

5

5

5

5

5

5

5

5

8

4

4

3

5

5

5

5

3

9

5

5

5

5

3

5

5

5

10

3

2

5

5

5

5

5

5

11

4

3

5

5

5

5

2

3

12

3

5

3

3

5

4

3

3

13

3

4

5

5

5

5

5

4

14

2

2

5

5

5

5

5

4

15

2

3

3

4

3

4

3

2

16

1

5

4

3

4

4

2

1

17

4

5

5

4

3

4

5

4

18

3

3

3

3

3

3

3

3

19

4

3

4

4

3

3

3

3

20

2

2

4

3

4

4

2

2

21

5

4

4

3

3

4

5

3

22

3

5

4

4

4

4

4

3

23

4

5

3

4

2

2

4

3

24

2

2

5

4

3

4

4

4

25

2

2

4

4

4

5

2

3

26

4

4

4

4

4

4

4

4

27

1

2

5

5

5

5

5

4

28

4

4

5

5

4

4

5

5
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Tabela 3.30. Rangowanie odpowiedzi – grupa c.
Źródło: opracowanie własne.
Konsekwencje [ranga]
Respondent

Zmiana kosztu

Zmiana czasu

1

2

3

2

2

3

3

3

5

4

4

4

5

2

4

6

2

3

7

4

2

8

2

2

9

3

4

10

4

4

11

2

3

12

3

5

13

3

5

14

2

3

15

3

3

16

3

3

17

3

5

18

2

1

19

2

1

20

2

3

21

2

2

22

2

2

23

2

4

24

2

4

25

3

5

26

5

5

27

3

5

28

3

3
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Tabela 3.31. Rangowanie odpowiedzi, korekta ze względu na rangi wiązane – grupa a.
Źródło: Opracowanie własne.
Czynniki
Respondent

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

1

1,5

1,5

7

7

4,5

7

4,5

3

2

1,5

1,5

5,5

5,5

7

8

3,5

3,5

3

3,5

3,5

7,5

7,5

3,5

6

3,5

1

4

2,5

4

6,5

6,5

1

6,5

6,5

2,5

5

4

2

5,5

7,5

5,5

7,5

2

2

6

7,5

5

5

7,5

2

2

2

5

7

3

3

7,5

6

3

7,5

3

3

8

6,5

2,5

6,5

2,5

6,5

6,5

2,5

2,5

9

2

4,5

8

6,5

4,5

6,5

2

2

10

1,5

1,5

7,5

7,5

5

5

3

5

11

8

3

6,5

6,5

3

3

3

3

12

5

7,5

7,5

5

2

5

2

2

13

1

3

6,5

6,5

3

6,5

6,5

3

14

2

2

7,5

5

5

7,5

5

2

15

5

7,5

5

7,5

2

5

2

2

16

1,5

1,5

6,5

6,5

6,5

6,5

3,5

3,5

17

2,5

5,5

5,5

2,5

1

5,5

8

5,5

18

5,5

2

8

5,5

5,5

5,5

2

2

19

4,5

1,5

7,5

4,5

7,5

4,5

1,5

4,5

20

6

6

8

2,5

6

2,5

2,5

2,5

21

8

4,5

7

4,5

4,5

4,5

1,5

1,5

22

2

2

8

4,5

6,5

2

6,5

4,5

23

5

7

8

5

2

5

2

2

24

1,5

1,5

8

5,5

3

5,5

5,5

5,5

25

5

2

7,5

5

5

7,5

2

2

26

1

5

5

5

5

5

5

5

27

1

2

6,5

3,5

3,5

6,5

6,5

6,5

28

3,5

1

8

3,5

3,5

6,5

6,5

3,5
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Tabela 3.32. Rangowanie odpowiedzi, korekta ze względu na rangi wiązane – grupa b.
Źródło: opracowanie własne.
Czynniki
Respondent

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

1

1,5

1,5

6,5

6,5

6,5

6,5

3,5

3,5

2

1,5

1,5

5,5

5,5

7

8

3,5

3,5

3

4,5

4,5

7,5

7,5

4,5

4,5

2

1

4

4

2

6,5

6,5

2

6,5

6,5

2

5

1

2

4

7

7

7

4

4

6

6,5

6,5

2,5

8

2,5

4,5

1

4,5

7

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

8

3,5

3,5

1,5

6,5

6,5

6,5

6,5

1,5

9

5

5

5

5

1

5

5

5

10

2

1

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

11

4

2,5

6,5

6,5

6,5

6,5

1

2,5

12

3

7,5

3

3

7,5

6

3

3

13

1

2,5

6

6

6

6

6

2,5

14

1,5

1,5

6

6

6

6

6

3

15

1,5

4,5

4,5

7,5

4,5

7,5

4,5

1,5

16

1,5

8

6

4

6

6

3

1,5

17

3,5

7

7

3,5

1

3,5

7

3,5

18

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

19

7

3

7

7

3

3

3

3

20

2,5

2,5

7

5

7

7

2,5

2,5

21

7,5

5

5

2

2

5

7,5

2

22

1,5

8

5

5

5

5

5

1,5

23

6

8

3,5

6

1,5

1,5

6

3,5

24

1,5

1,5

8

5,5

3

5,5

5,5

5,5

25

2

2

6

6

6

8

2

4

26

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

27

1

2

6

6

6

6

6

3

28

2,5

2,5

6,5

6,5

2,5

2,5

6,5

6,5
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Tabela 3.33. Rangowanie odpowiedzi, korekta ze względu na rangi wiązane – grupa c.
Źródło: Opracowanie własne.
Konsekwencje [ranga]
Respondent

Koszt

Czas

1

2

3

2

2

3

3

3

5

4

1,5

1,5

5

2

4

6

2

3

7

4

2

8

1,5

1,5

9

3

4

10

1,5

1,5

11

2

3

12

3

5

13

3

5

14

2

3

15

1,5

1,5

16

1,5

1,5

17

3

5

18

2

1

19

2

1

20

2

3

21

1,5

1,5

22

1,5

1,5

23

2

4

24

2

4

25

3

5

26

1,5

1,5

27

3

5

28

1,5

1,5
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Załącznik 5 - Baza danych wejściowych
Prawdopodobieństwo występowania czynników – badania własne
Czynnik

Wywiady Eksperckie

Opóźnienie dostaw
Zła organizacja
Infrastruktura
podziemna
Błędna geologia
Zmiany rozwiązań
Błędy dokumentacji
Brak zamknięć
Problemy na stykach

23,00%
67,00%

Dokumenty
kontraktowe
6,25%
6,25%

76,00%
54,00%
78,00%
97,00%
7,00%
32,00%

Badania ankietowe

Wartość średnia

46,43%
45,00%

25,23%
39,42%

25,00%

76,43%

59,14%

18,75%
50,00%
87,50%
62,50%
0,00%

64,29%
52,86%
65,71%
50,00%
46,43%

45,68%
60,29%
83,40%
21,08%
26,14%

Prawdopodobieństwo występowania robót dodatkowych – badania własne
Dokumenty
Wywiady Eksperckie
Badania ankietowe
Wartość średnia
kontraktowe
88%
93,75%
66,76%
82,97%

Zmiana czasu
[miesiące]
(-∞; 0]
(0; 2]
(2;6]
(6;∞+)

Prawdopodobieństwo zmiany czasu trwania inwestycji – badania własne
Dokumenty
Wywiady Eksperckie
Badania ankietowe
Średnia
Kontraktowe
0,00%
60,00%
7,14%
22,38%
36,80%
33,33%
14,29%
28,14%
40,20%
0,00%
53,57%
31,26%
23,00%
6,67%
25,00%
18,22%

Zmiana kwoty
umownej [%]
(-∞; 0]
(0;10]
(10;20]
(20;30]
(30;∞+]

Prawdopodobieństwo zmiany kwoty inwestycji – badania własne
Dokumenty
Wywiady Eksperckie
Badania ankietowe
Średnia
kontraktowe
0,00%
6,67%
0,00%
2,22%
17,20%
73,33%
50,00%
46,84%
24,80%
0,00%
32,14%
18,98%
43,40%
13,33%
14,29%
23,67%
14,60%
6,67%
3,57%
8,28%

Typ robót
Roboty torowe
Roboty sieciowe
Roboty inżynieryjne
Robotu drogowe
Przebudowa srk
Roboty kubaturowe
Roboty instalacyjne
Prace projektowe
Inne prace

Prawdopodobieństwo wystąpienia robót branżowych – badania
Dokumenty
Wywiady Eksperckie
Średnia
kontraktowe
53,20%
56,25%
54,73%
33,50%
43,75%
38,63%
27,10%
62,50%
44,80%
9,07%
50,00%
29.54%
67,40%
56,25%
61,83%
16,60%
25,00%
20,80%
13,90%
50,00%
31,95%
21,80%
43,75%
32,78%
6,20%
31,25%
18,73%
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Załącznik 6 – Analiza wrażliwości – kombinacje prawdopodobieństw
Kombinacja

Roboty dodatkowe
Wystąpi Nie Wystąpi

Zmiana czasu

Zmiana kwoty

(-∞; 0]

(0; 2]

(2;6]

(6;∞+)

(-∞; 0] (0;10] (10;20]

(20;30]

(30;∞+]

1.1

98,98

1,02

30,89

24,44

28,24

16,34

27,85

37,04

17,03

11,91

6,16

1.2

99,04

0,96

30,85

24,46

28,25

16,44

27,81

37,06

17,04

11,92

6,17

1.3

99,13

0,87

30,79

24,48

28,28

16,45

27,74

37,10

17,06

11,93

6,17

1.4

99,32

0,68

30,66

24,53

28,33

16,48

27,60

37,17

17,09

11,95

6,19

1.5

99,89

0,11

30,26

24,67

28,49

16,58

27,19

37,38

17,19

12,02

6,22

1.6

98,58

1,42

31,18

24,34

28,12

16,36

28,14

36,89

16,96

11,86

6,14

1.7

98,84

1,16

30,99

24,41

28,19

16,40

27,95

36,99

17,01

11,90

6,16

1.8

99,13

0,87

30,79

24,48

28,28

16,45

27,74

37,10

17,06

11,93

6,17

1.9

99,46

0,54

30,56

24,56

28,37

16,51

27,50

37,22

17,12

11,97

6,19

1.10

99,84

0,16

30,30

24,65

28,48

16,57

27,22

37,36

17,18

12,02

6,22

1.11

98,31

1,69

31,37

24,28

28,04

16,32

28,34

36,79

16,83

11,83

6,12

1.12

98,74

1,26

31,06

24,38

28,17

16,39

28,02

36,95

16,99

11,88

6,15

1.13

99,13

0,87

30,79

24,48

28,28

16,45

27,74

37,10

17,06

11,93

6,17

1.14

99,49

0,51

30,54

24,57

28,38

16,51

27,48

37,23

17,12

11,97

6,20

1.15

99,81

0,19

30,31

24,65

28,47

16,57

27,24

37,35

17,17

12,01

6,22

1.16

98,70

1,30

31,09

24,37

28,15

16,38

28,05

36,94

16,98

11,88

6,15

1.17

98,89

1,11

30,96

24,42

28,21

16,41

27,91

37,01

17,02

11,90

6,16

1.18

99,13

0,87

30,79

24,48

28,28

16,45

27,74

37,10

17,06

11,93

6,17

1.19

99,45

0,55

30,57

24,56

28,37

16,51

27,51

37,22

17,11

11,97

6,19

1.20

99,87

0,13

30,27

24,66

28,49

16,58

27,20

37,37

17,19

12,02

6,22

1.21

98,06

1,94

31,54

24,22

27,97

16,27

28,52

36,70

16,87

11,80

6,11

1.22

98,66

1,34

31,12

24,36

28,14

16,38

28,08

36,92

16,98

11,88

6,14

1.23

99,13

0,87

30,79

24,48

28,28

16,45

27,74

37,10

17,06

11,93

6,17

1.24

99,51

0,49

30,53

24,57

28,39

16,52

27,46

37,24

17,12

11,98

6,20

1.25

99,82

0,18

30,31

24,65

28,47

16,57

27,24

37,35

17,18

12,01

6,22

1.26

94,97

5,03

33,69

23,45

27,09

15,76

30,77

35,54

16,34

11,43

5,91

1.27

98,44

1,56

31,28

24,31

28,08

16,34

28,25

36,84

16,94

11,85

6,13

1.28

99,13

0,87

30,79

24,48

28,28

16,45

27,74

37,10

17,06

11,93

6,17

1.29

99,43

0,57

30,58

24,55

28,36

16,50

27,52

37,21

17,11

11,97

6,19

1.30

99,60

0,40

30,46

24,60

28,41

16,53

27,40

37,27

17,14

11,99

6,20

1.31

99,08

0,92

30,83

24,47

28,26

16,44

27,78

37,08

17,05

11,93

6,17

1.32

99,10

0,90

30,81

24,47

28,27

16,45

27,76

37,09

17,05

11,93

6,17

1.33

99,13

0,87

30,79

24,48

28,28

16,45

27,74

37,10

17,06

11,93

6,17

1.34

99,22

0,78

30,72

24,50

28,30

16,47

27,67

37,13

17,07

11,94

6,18

1.35

99,90

0,10

30,26

24,67

28,50

16,58

27,18

37,38

17,19

12,02

6,22

1.36

99,00

1,00

30,88

24,45

28,24

16,43

27,83

37,05

17,04

11,92

6,17

1.37

99,05

0,95

30,85

24,46

28,25

16,44

27,80

37,07

17,04

11,92

6,17

1.38

99,13

0,87

30,79

24,48

28,28

16,45

27,74

37,10

17,06

11,93

6,17

1.39

99,31

0,69

30,67

24,52

28,33

16,48

27,61

37,16

17,09

11,95

6,18

1.40

99,89

0,11

30,26

24,67

28,49

16,58

27,19

37,38

17,19

12,02

6,22
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Kombinacja

Roboty dodatkowe
Wystąpi Nie Wystąpi

Zmiana czasu

Zmiana kwoty

(-∞; 0]

(0; 2]

(2;6]

(6;∞+)

(-∞; 0] (0;10] (10;20]

(20;30]

(30;∞+]

2.1

100

0,00

30,19

24,69

28,52

16,6

27,11

37,42

17,21

12,04

6,23

2.2

99,97

0,03

30,21

24,69

28,52

16,59

27,13

37,41

17,2

12,03

6,23

2.3

99,64

0,36

30,44

24,6

28,42

16,54

27,37

37,29

17,14

11,99

6,21

2.4

96,33

3,67

32,75

23,79

27,48

15,99

29,78

36,05

16,58

11,59

6,00

2.5

99,98

0,02

30,2

24,69

28,52

16,59

27,12

37,41

17,2

12,03

6,23

2.6

99,75

0,25

30,36

24,63

28,45

16,56

27,29

37,33

17,16

12,01

6,21

2.7

97,37

2,63

32,02

24,05

27,78

16,16

29,02

36,44

16,76

11,72

6,06

2.8

66,94

33,06

53,26

16,53

19,1

11,11

51,2

25,05

11,52

8,06

4,17

2.9

99,74

0,26

30,36

24,63

28,45

16,55

27,3

37,33

17,16

12

6,21

2.10

96,89

3,11

32,35

23,93

27,64

16,08

29,37

36,26

16,67

11,66

6,03

2.11

99,65

0,35

30,42

24,61

28,43

16,54

27,36

37,29

17,15

11,99

6,21

2.12

96,73

3,27

32,46

23,89

27,59

16,05

29,49

36,2

16,65

11,64

6,02

2.13

99,97

0,03

30,21

24,69

28,52

16,59

27,13

37,41

17,2

12,03

6,23

2.14

99,97

0,03

30,21

24,69

28,52

16,59

27,13

37,41

17,2

12,03

6,23

2.15

99,71

0,29

30,39

24,62

28,44

16,55

27,32

37,31

17,16

12

6,21

2.16

99,69

0,31

30,4

24,62

28,44

16,55

27,33

37,31

17,15

12

6,21
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